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INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL 
RELATIONS 

Victoriia Demchyshyna 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

LEGAL ASPECTS FOR REGULAR MIGRATION  
IN THE EUROPEAN UNION 

The article is devoted to the analysis of a set of sectoral legal acts of the EU in the field of legal 
migration. The study notes that in order to boost the economy, ensure employment in the EU and 
meet the many needs of the European economy, the European Union has already developed 
a number of legislative instruments by establishing common standards and approaches for 
receiving and granting rights to certain categories of migrant workers from third countries. 
Today they include: highly skilled workers; family members of migrants; persons residing in the 
EU on a long-term basis; students; scholars and researchers; trainees; volunteers; students 
at Au pairs exchange program; seasonal workers and intra-corporate migrants. 
The article emphasizes that directives and regulations in the field of legal migration aim to 
emphasize the importance of developing an integration policy aimed at empowering third-country 
nationals with rights and obligations that can be equated with the rights of EU citizens. 
Keywords: Legal Migration, EU Citizens Rights, Third Countries Citizens, Legal Mechanism, 
Labor Migrants. 

The processes related to large-scale migration and mobility to the EU remain an integral part of the 
21st century. In this context, the EU is taking all necessary measures to achieve a coordinated and balanced 
EU migration policy based on common values, while effectively regulating legal and illegal migration. 
In its Conclusions of June 2018, the European Council reaffirmed that the preconditions for the functioning 
of the EU migration policy are an integrated approach where the EU’s internal and external measures are 
being taken to ensure effective control at the EU borders, return policies and well-regulated policies on 
legal migration. 

The growing competition for attracting skilled labor force encourages the leadership of the states, 
including EU member states, to constantly develop new approaches to regulating labor migration from third 
countries. 

Since 1999, with the adoption of the migration policy program in Tampere, the European Union has 
been developing its external and internal dimensions. Such policy is directed to effective management 
of migration, since the EU attracts many migrants from Syria, Afghanistan, Iran, Ethiopia and other 
countries from an economic point of view, while ensuring proper treatment. 

Legal migration, for example, of highly skilled workers, students and researchers, boosts 
the economic growth of the European Union, especially in the context of a labor shortage in selected sectors 
of the economy and the aging of the population in most EU member states. 

In order to attract legal migrants and meet the economic and social needs of the majority of EU 
Member States, as well as all the issues that arise in this regard, the European Union has already developed 
a number of legislative instruments by establishing common standards and approaches for the conditions 
for admission and granting rights to certain categories. migrant workers from third countries. Today they 
include: highly skilled workers; family members of migrants; persons residing in the EU on a long-term 
basis; students; scholars and researchers; trainees; volunteers; students at Au pairs exchange program; 
seasonal workers and intra-corporate migrants. 

One of the main documents defining the conditions for entry and stay, as well as the standards of 
procedures for issuing long-term visas and residence permits by the Member States of the EU, as well as 
measures defining the rights of third-country nationals legally staying in the same Member State, staying in 
other Member States, where they can do so, is Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and 
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residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment (hereinafter referred 
to as "the Blue Card Directive") adopted by the EU Council May 25, 20091. 

The document defines the conditions of entry and stay for more than three months on the territory 
of the Member States of third-country nationals who arrive for highly skilled work and holders of the Blue 
Card of the EU and their family members. In addition, the conditions for the entry and stay of the 
aforementioned citizens and their family members in the Member States are determined, than those who 
issue a blue card. In its turn, the blue card means a permission containing the "Blue Card" of the EU and 
allows its holder to live and work in the territory of a Member State in accordance with the provisions of 
this Directive. 

In Art. 2 the definition of highly skilled work of the person is determined. In particular, highly skilled 
work means the work of a person who, regardless of the type of legal connection, enjoys the protection in 
the Member State concerned of the EU as an employee under the national labor legislation and / or in 
accordance with national practice for the purpose of real and effective work on behalf of, or under the 
direction of another person; receives wages and possesses the necessary competence of proper and special 
character, confirmed by a higher professional qualification. 

Moreover, the directive does not preclude any agreement between the EU and / or its Member States 
and one or more third countries which establishes a list of professions to be excluded from the scope of this 
directive in order to ensure ethical recruitment in sectors suffering from a shortage protecting the human 
resources of developing countries that have signed such agreements. Moreover, the directive does not 
preclude the right to issue work permits other than a blue card for work purposes in the Member States of 
the EU. Such residence permits do not grant access to the right of residence in other EU Member States as 
provided for in this Directive. 

The common competence of the European Union and its Member States in the field of immigration is 
also laid down in this directive. For example, the document states that the directive does not affect the right 
of any Member State to determine the extent of admission of third-country nationals entering its territory 
for the purpose of highly-qualified work. 

The EU Member States set a blue card for a standard period of validity of one year to four years. If 
the period of time for which the employment contract is concluded is less than this period, the blue card is 
issued or extended for the duration of the concluded employment contract plus three months. During its 
validity, the Blue Card gives its holder the right to enter, re-enter the territory of the Member State that 
issued the Blue Card, and also stay on its territory; enjoy rights recognized in accordance with this 
Directive. 

Levels of attitude are foreseen for blue card holders and citizens of the Member States that issue such 
documents. Levels of rights include: working conditions, including wage and salary conditions, as well as 
health and safety at the workplace; freedom of association, admission or entry into the organization of 
workers or employers or any professional organization, including the benefits that such organizations may 
provide, without prejudice to national provisions in the field of public order and public safety; education 
and vocational training; recognition of diplomas, certificates and other professional qualifications in 
accordance with appropriate national procedures; access to goods and services and the purchase of goods 
and services offered to the public, including housing procedures, as well as information and advisory 
services offered by employment services; free access to the entire territory of the Member State concerned 
within the limits provided for by national law. Moreover, without prejudice to existing bilateral agreements, 
in the event of a move to a third country, the Member State of the EU pays accumulation in the field 
of statutory retirement benefits at an old rate at the rate applicable under the legislation of the debtor 
Member State or of the debtor Member States. 

During the first two years of its legal work in the EU Member State concerned, the access of blue 
card holders to the labor market is limited to the implementation of hired labor as provided for in the 
employment contract. In the event of a two-year period ending, such persons have the right to equal 
treatment with EU citizens for access to any skilled work. 

 
                                                      
1 Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals 
for the purposes of highly qualified employment, Official Journal of the European Union, L 155/17. The official site 
of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0050>   
(2019, July, 14). 
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In order to receive the blue card, third-country nationals apply to the Consulates of the EU Member 
States with relevant petitions, while providing the usual set of documents for obtaining a national long-stay 
visa D and a number of other documents. Among them: a valid labor contract or a proposal for highly 
qualified work for at least 1 year in the relevant EU Member State; a valid document certifying a person on 
the basis of which a citizen can travel abroad; availability of a visa and a health insurance contract. An 
important condition for obtaining a blue card is also the indication in the employment contract of the annual 
nominal wage, which corresponds to 1.2-1.5 of the average annual salary in that Member State. After 
submission of documents, the period for reviewing such a request can not exceed 90 days. 

On June 28, 2017, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs issued a Report on the 
implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry 
and residence of third-country nationals for the purpose of highly-qualified employment1. In particular, the 
document noted that in order to attract highly skilled workers and promote their economic prospects, 
embassies and delegations of the Union and member states in third countries should intensify advertising 
and information campaigns on the EU blue card. They must have sufficient human and financial resources 
to provide information about the Blue Card of the EU to third-country nationals on the ground. 

Particular emphasis is given to taking into account the needs of the EU labor market. To this end, 
EU Member States and the EU Commission should collect data and identify the employment sectors or 
geographic areas of the EU Member States where there are job shortages or vacancies and to publicly 
announce it. 

At the same time, the provisions of the directive do not affect the right of Member States to 
determine the admission of third-country nationals coming from the third crane to their territory for the 
purpose of seeking employment in accordance with Article 79 (5) of the Treaty on the Functioning of the 
European Union. Since Article 79 (5) of the ETF does not affect the right of Member States to determine 
the admission of third-country nationals coming to their territory from third countries in search of self-
employment or employment. 

So, after analyzing the blue card directive, we can draw some conclusions. In particular, for the 
purpose of highly qualified work, the document addresses the issue of labor shortages in the EU by 
facilitating the admission and mobility of third-country nationals for more than three months. This, in turn, 
makes the European Union more attractive to such workers from all over the world and supports its 
competitiveness and economic growth. In addition, the document identified an accelerated procedure to 
facilitate the admission of highly skilled workers and their families to work, recognizing them a number of 
socio-economic rights equivalent to the rights of citizens of the host Member State. 

The Directive does not preclude the exercise of the competence of the Member States to retain and 
introduce new national residence permits for employment. All citizens of third countries have the 
opportunity to apply for a blue card or a national residence permit. However, the directive does not preclude 
the owner of the blue card from enjoying additional rights and privileges provided for by national law and 
which do not contravene this directive. 

The next directive that regulates the status of third-country nationals residing in the EU on a long-
term basis is Directive 2003/109/EC of 25 November 2003, as amended by Directive 2011/51/EC. The 
documents determine the conditions for the granting of the status of long-term residents to third-country 
nationals and the conditions for their exercise of the right of residence in the Member States of the 
European Union. 

The EU Member States shall provide long-term residents with a residence permit for long-term 
residents. The period of validity of this type of residence is not less than five years; upon expiration of the 
term, it is continued automatically, or, if necessary, by the appropriate submission. In order to obtain the 
status of a long-term resident, a third-country national must provide evidence that he is in a position to 
provide himself and his family members with stable and regular financial resources that are necessary and 
sufficient to meet their needs and needs of their members. family without resorting to the social security 
system of the country concerned. 

 
                                                      
1 Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Report on the proposal for a directive of the European 
Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes 
of highly skilled employment 28 June 2017. <http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0240_ 
EN.html?redirect> [in English].  (2019, July, 14). 
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Ct. 6 of the document states that EU Member States may refuse to grant long-term resident status, 
taking into account motives of public order or public security. In the event that any EU Member State 
makes such a decision, account should also be taken of the severity and nature of the breach of the soap or 
slaughterhouse safety or the danger represented by the person. The Member State shall also take into 
account the length of stay and the existence of links with the country of residence. In any case, refusal to 
grant the status of long-term resident can not be justified by economic considerations. 

Directive 2003/109/EC contains two cases in which Member States are allowed to restrict the 
equality of persons with long-term resident status in relation to nationals of the occupying country in 
matters of employment. This includes, in particular: (a) when certain activities are reserved to national 
citizens or EU citizens in accordance with the national legislation of a Member State or in accordance with 
the law of the Union; (b) Member States may require proof of adequate language proficiency in access to 
education or training. A person who has the status of long-term resident has the right to reside in any other 
Member State if it is recognized as an economic activity as an employee or a person of a free profession, 
vocational training or other purposes in accordance with Art. 14 of this Directive. 

The provisions of the document establish the principle of equal treatment of third-country nationals 
with the citizens of the EU Member State in whose territory they reside. As a rule, this applies to socio-
economic rights, in particular, working conditions, membership in trade unions, social security, tax 
benefits, access to goods and services, vocational training, etc. These issues are covered in Section 3 of the 
document. 

Generally, a petition for the issuance of a single permit must be considered by the competent 
authority of the Member State within four months. The extension of this term is allowed in exceptional 
circumstances related to the complexity of the application. Denial of the petition must always be motivated 
and allowed to appeal to the courts of the Member State concerned in accordance with its national law. 

Thus, within the limits of this research, we would like to make the following conclusions. 
The EU economy is one of the most competitive and dynamic in the world, accompanied by 

a quantitative and qualitative increase in the employment and social cohesion of the EU Member States. 
In order to boost the economy, ensure employment in the EU and meet the many needs of the European 
economy, EU institutions have adopted a series of legal instruments aimed at attracting and retaining labor 
resources from third countries. 

During 2003-2018, the European Union adopted a wide range of legal instruments for managing 
legal migration while giving the EU Member States with an opportunity to determine the number 
of migrant workers to be taken from third countries. 

A feature of the directives we outlined above is that they clearly and unambiguously determine 
the conditions under which nationals of third countries legally resident in the territory of the Member States 
of the European Union are able to exercise their rights in certain areas of employment. These directives are 
also intended to emphasize the importance of developing an integration policy aimed at empowering third-
country nationals with rights and obligations that can be equated with the rights of EU citizens. In addition, 
such legal instruments contribute to the creation of social and cultural stability in the European Union, 
thereby strengthening its economic and social cohesion. 

References: 
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The article examines the role of national and international institutions in guaranteeing the rights 
and freedoms of internally displaced persons in Ukraine. The activities of the entities ensuring 
effective implementation and protection of rights and freedoms of internally displaced persons are 
defined and characterized. It is emphasized that, despite the considerable number of subjects 
which ensure the rights and freedoms of internally displaced persons, the lack of coordination in 
their activities leads to a violation of their work in the context of achieving a single goal. The 
attention is paid to the fact that the specifics of the functioning of state authorities and local self-
government in the field of guaranteeing the rights and freedoms of internally displaced persons is 
that a significant part of the state tasks are realized through cooperation with public organizations, 
both national and international. 
Keywords: internally displaced persons, legal status, guarantees, organizational and legal 
(institutional) guarantees, realization of rights, provision of rights, protection of rights. 

Problem statement. The legal framework for the status of internally displaced persons in a modern 
legal state should be based on effective legislation, which should be in line with international standards. 
However, even perfect legislation will not be efficient without effective safeguards for its provision. In the 
context of this an important element of the mechanism for ensuring the legal status of internally displaced 
persons is their guarantors. In view of the fact that general guarantees determine the readiness of the state 
and society to exercise the rights and freedoms, they have a significant impact on the realization of the 
rights and freedoms of internally displaced persons. General guarantees are determined by the level of 
development of the main spheres of social and public life, namely social, economic, political, cultural 
(spiritual), etc. Thus, even the most perfect legal mechanism for ensuring rights and freedoms is ineffective 
if the level of political and socio-economic development of the state and society is low. 

In the scientific literature, the system of guarantees of human rights and freedoms, including 
internally displaced persons, is represented by general and special (legal) ones. Special legal guarantees of 
the rights and freedoms of internally displaced persons can be divided into normative and legal and 
organizational and legal (institutional). 

Normative and legal guarantees of the rights and freedoms of internally displaced persons to the 
established norms of the law of the current legislation (the Constitution of Ukraine, laws, subordinate legal 
acts), which set and establish the basic rights and freedoms, define the principles and ways of their 
realization. 

Organizational and legal (institutional) guarantees are represented by the system of the main subjects 
of law, which are empowered to determine the basic rights and freedoms of internally displaced persons, 
establish mechanisms for their implementation, and carry out judicial and extrajudicial protection in the 
event of their violation. 

Analysis of recent research and publications. As a general scientific category, the guarantees were 
investigated by: V. Averianov, Y. Bytiak, O. Zaichuk, A. Kolodii, V. Lemak, L. Nalyvaiko, O. Petryshyn, 
V. Pogorilko, P. Rabinovych, A. Skakun, V. Tatsii, Yu.Todyk, O. Frytskyi, Yu. Frytskyi, V. Tsvetkov, 
M. Tsvik, V. Shapoval, Y. Shemshuchenko and others. However, the problem of the effective functioning 
of national and international institutions in the field of guaranteeing the rights and freedoms of internally 
displaced persons remains relevant and almost unexplored. 

Description of the main material. To find out the content and conditions for the effective 
functioning of the institutional (organizational and legal) guarantors of the rights and freedoms of internally 
displaced persons, it is necessary to analyze their activities in this direction. 

The leading place among the institutions that ensure the implementation of the rights and freedoms of 
internally displaced persons belongs to the Verkhovna Rada of Ukraine, whose activities consist 
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in adopting laws and subordinate legal acts, for example, in the Law of Ukraine “On ensuring the rights and 
freedoms of internally displaced persons” the volume of rights and freedoms of internally displaced persons 
is fixed: the rights and obligations of bodies of public authority in the sphere of realization of rights and 
freedoms of internally displaced persons are defined, etc. 

President of Ukraine in accordance with Part 1 of Article 3 of the Law of Ukraine “On military-
civilian administrations” forms, if necessary, military-civilian administration. The President implements 
normative activity by means of: firstly, the development and signing of sectoral laws; secondly, the 
adoption of national human rights strategies, in particular, aimed at protecting the rights and freedoms of 
internally displaced persons and improving the institutional guarantees of their implementation. Also, 
citizens of Ukraine have the right, through submission of proposals, remarks and complaints, to apply to the 
official website of the Internet Presidential Office of Ukraine on guaranteeing the rights and freedoms of 
internally displaced persons. 

In the system of executive authorities, the Cabinet of Ministers of Ukraine is an important 
guarantor of the rights and freedoms of internally displaced persons. The Law of Ukraine “On ensuring the 
rights and freedoms of internally displaced persons” in the sphere of guaranteeing the rights and freedoms 
of internally displaced persons in Parts 3 and 9 of Article 4, Part 2 of Article 4-1, Paragraph 2, Part 1 
of Article 7, Part 8 of Article 7, Part 9 of Article 7, Article 10, Part 2 of Article 17 there are enshrined the 
powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the establishment of order: receiving a certificate 
on the registration of internally displaced persons; collecting and processing data, registration and issuance 
of the certificate on the registration of internally displaced persons; the procedure for the creation, 
maintenance and access to the information of the Unified information database on internally displaced 
persons; re-registration of the unemployed, which were subsequently registered as internally displaced 
persons; provision of technical and other means of rehabilitation, provision of rehabilitation services; 
financing of the training of the category of persons who were enrolled in educational institutions in the 
territories where the circumstances specified in Article 1 of the Law of Ukraine “On ensuring the rights and 
freedoms of internally displaced persons”, for training at the expense of the state budget, etc.1. 
The aforementioned list of powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine is not exhaustive. 

It should be noted that there is no adequate securement provided for in Part 2 of Article 17 of the 
Law of Ukraine “On ensuring rights and freedoms of internally displaced persons” of the provision 
concerning legal mechanisms regarding the possibilities of refinancing of construction costs or repayment 
of interest on loans paid to the internally displaced persons who, as a result of occupation or hostilities, the 
negative consequences of armed conflict, manifestations of violence, mass violations of human rights and 
natural or man-made emergencies, have been damaged or disabled, either left without a breadwinner or 
without proper care and care for the age (orphans, single parents and pensioners). 

The central executive authorities that guarantee the rights and freedoms of internally displaced 
persons are the Ministries: on temporarily occupied territories and internally displaced persons, social 
policy, health care, education and science of Ukraine, etc. The activity of the Ministry for Temporary 
Occupied Territories and Internally Displaced Persons, which is the main body in the system of central 
executive authorities, which provides for the formation and implementation of state policy on temporarily 
occupied territories in the Donetsk and Lugansk Oblasts and temporarily occupied territory of the 
Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, is gaining momentum in today’s conditions. 

If you refer to the provisions of the aforementioned Ministries, in addition to the Ministry for 
Temporary Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine, we can note that they contain 
a list of their tasks and functions in the general wording, without specifying those that are directly aimed 
at guaranteeing rights and freedoms of internally displaced persons. 

The Law of Ukraine “On ensuring rights and freedoms of internally displaced persons” regulates the 
powers in the field of ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons, in particular 
implemented by the State Employment Service, the State Migration Service of Ukraine and the State 
Service of Ukraine for Emergency Situations. 

The judicial authorities play an important role in protecting the rights and freedoms of internally 
displaced persons. 

                                                      
1 Закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 2014 (Верховна Рада України). 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1706-18> (2019, June, 12). 
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The Constitutional Court of Ukraine exercises constitutional justice, the object of which is, for 
example, the constitutional and legal status of a person and a citizen, including internally displaced persons. 
In implementing the constitutional control function, the CCU directly affects the guarantee of the rights and 
freedoms of internally displaced persons in the national legislation, in particular, examines constitutional 
complaints in order to establish compliance with the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine, 
which are applied in the final judicial decision. 

The result of the implementation of this function of the Constitutional Court of Ukraine is renewal of 
constitutional rights and freedoms; abolishment of unconstitutional acts of the current legislation or their 
separate provisions1. Thus, the mechanism of protection and restoration of the rights and freedoms of 
internally displaced persons has been improved and strengthened. 

Courts of the judiciary, acting as the guarantor of the stability of public relations, and thereby 
contributing to sustainable development, play an important role in implementing the function of justice in 
administrative, criminal, civil and commercial affairs, thus ensuring the rights and freedoms of internally 
displaced persons. The Law of Ukraine “On the judiciary and status of judges” provides that the courts 
protect and restore, in particular, the rights and freedoms of internally displaced persons. Given that the 
practice of the European Court of Human Rights is a part of national law, it should be the main model and 
source for Ukrainian courts, in particular in the area of guaranteeing the rights and freedoms of internally 
displaced persons. 

With regard to the local level, the part of the powers entrusted to the local executive authorities and 
local self-government bodies to ensure the implementation of the rights and freedoms of internally 
displaced persons in accordance with Article 11 of the Law of Ukraine “On ensuring rights and freedoms of 
internally displaced persons” are common. For example, local executive authorities and local self-
government bodies provide temporary residence (temporary stay) and provision of temporary use of 
housing for internally displaced persons; provision of medical and psychological services; placement of 
children in educational institutions, etc. 

Legal protection of rights and freedoms is accessible for internally displaced persons, which in the 
present conditions is used inefficiently. In particular, this problem is solved in accordance with its authority 
by, for example, law enforcement and human rights agencies – the prosecutor’s office, advocacy, police, 
ombudsman, and others. These bodies are independent elements of institutional (organizational and legal) 
guarantees of the rights and freedoms of internally displaced persons. 

Ukraine has an ombudsman – the Ombudsman of the Verkhovna Rada of Ukraine, which in turn is 
an important element of the institutional subsystem of the mechanism for the protection of the rights and 
freedoms of internally displaced persons. It should be emphasized that the ombudsman is endowed with 
a wide range of powers, which in turn gives him the opportunity to protect the rights and freedoms 
guaranteed by the constitution and the citizen, for example, the implementation of the guaranteed rights and 
freedoms of internally displaced persons requires special attention. 

The prosecutor’s office plays an important role in ensuring human rights and freedoms through the 
functions of supporting the state prosecution in court, the organization and procedural guidance of the pre-
trial investigation, while guaranteeing the equality of everyone before the law. The participation of the 
prosecutor in criminal proceedings in relation to the rights and freedoms of internally displaced persons 
should be aimed at guaranteeing the principles of the rule of law, legality and justice. 

The law-enforcement capacity of the bar association in the area of guaranteeing the rights and 
freedoms of internally displaced persons consists in two groups of its functions: private (the functions 
of a lawyer as a human rights defender) and public (the functions of the advocacy as a human rights 
institution). 

Legislation regulating the legal status of a lawyer provides sufficient powers to protect the rights and 
freedoms of internally displaced persons2. In practice, lawyers guarantee the rights and freedoms of 
internally displaced persons, mainly through the protection of individuals. However, citizens are not always 
ready to defend their violated non-property rights and interests, therefore they do not resort to the services 
of a lawyer, taking into account the payment conditions for the provision of his services. 

 
                                                      
1 Федоренко, В.Л. (2016). Конституційне право України: підручник. Київ: Ліра-К, 492. 
2 Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, 2013 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 
України, 27, 282. 
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The implementation of the public functions of the advocacy of Ukraine has a comprehensive impact 
on social relations, and therefore, ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons at the 
national level should take place through this institution in particular. The public functions of the advocacy 
include the function of professional and legal control over the provision of the system of public authority 
constitutional rights and freedoms; media function; educational function; educational function; norm-
making; the function of the legislative initiative1. In today’s conditions, the implementation of the above-
mentioned functions for the Ukrainian society is actualized in the context of guaranteeing the rights and 
freedoms of internally displaced persons. 

According to Article 5 of the Law of Ukraine “On the bar and legal practice” of 5 July, 2012, the bar 
is independent of the bodies of state power, local self-government, their officials and officers. The law does 
not impose the duty to guarantee the rights and freedoms of internally displaced persons on the institution 
of the advocacy, since in any sphere its activity is voluntary. 

In the context of activating the participation of the bar association in the sphere of guaranteeing the 
rights and freedoms of internally displaced persons, it is necessary to carry out informative and educational 
work that can be implemented on the basis of the National Bar Association of Ukraine and the Councils of 
Advocates of the Regions. 

International organizations are guarantors who play one of the crucial roles in helping internally 
displaced persons to reinstate violated rights and freedoms. 

International organizational and legal (institutional) guarantees include, firstly, international 
intergovernmental organizations, such as the Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, the International Organization for Migration, the UN Population Fund in Ukraine, etc.; secondly, 
international non-governmental organizations – the International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, the International Renaissance Foundation, etc. 

It is necessary to analyze the status of leading international institutional guarantors, one of whose 
activities is the exercise of the rights and freedoms of internally displaced persons. For example, the Office 
of the United Nations High Commissioner for Refugees is a global organization dedicated to saving lives, 
protecting rights and building a better future for refugees, displaced persons and stateless persons. Since 
2014, UNHCR has closely cooperated with the government of Ukraine and the public in response to a new 
problem of the forced displacement of 1.6 million internally displaced persons from the East of Ukraine and 
the Autonomous Republic of Crimea. UNHCR in Ukraine provides individuals with legal, material and 
social support under their care independently and in partnership with other international and local 
organizations. UNHCR focuses its activities on protecting the rights and freedoms of IDPs, improving their 
living conditions and finding long-term solutions for them2. 

The IOM representation in Ukraine provides assistance to internally displaced persons (IDPs) and 
people affected by conflict, countering trafficking in human beings, assists the government in 
counteracting unregulated migration and improves the management of migration processes, and develops 
a health policy that would take migrants into account. At the same time, the IOM representation in 
Ukraine is involved in the use of the potential of migration development, dissemination of information on 
migration, promotion of cultural diversity and countering xenophobia and intolerance3. During the years 
of its activities in Ukraine, IOM has been providing assistance to about 500,000 migrants (Ukrainians 
and representatives of other nationalities), displaced persons, potential migrants affected by trafficking in 
human beings and representatives of other vulnerable groups. Starting from 2015, the International 
Organization for Migration (IOM) has successfully implemented projects for social cohesion of the 
population in 61 communities, mainly in the East of Ukraine – in Donetsk (on the territory under the 
control of the government), Lugansk (on the territory under the control of the government), Kharkiv, 
Dnipropetrovsk, Zaporozhzhia, Odesa regions. 

From the first days of the civil strife in the country, the Red Cross Society of Ukraine, in accordance 
with its mandate, provides internally displaced persons from the Crimea, Donetsk and Lugansk oblasts, 
hospitals, as well as citizens living in the eastern regions, with material assistance, food aid, detergents, 
                                                      
1 Вільчик, Т.Б. (2017). Функції інституційної адвокатури. Форум права, 2, 28. 
2 Офіційний сайт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. <http://www.unhcr.org/ua/  
durable-solutions#> (2019, June, 12). 
3 Офіційний сайт Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. <http://iom.org.ua/ua>  
(2019, June, 12). 
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blankets, bed linen, clothes, footwear, medicines, etc. Thanks to the financial and material support from our 
international partner organizations, the National Committee and the subordinate organizations of the 
Association carry out more than 20 programmes to assist victims of armed conflict in the East, internally 
displaced persons and the most needy categories of local population in all regions of Ukraine, including 
residents, located in the uncontrolled government of the territory of the Donetsk and Lugansk regions1. 

In the context of social constructivism, we can focus on the active participation of civic organizations 
in the process of collecting, summarizing and disseminating information on the protection of the rights and 
freedoms of internally displaced persons. In their activities, public organizations organize seminars, 
trainings, round tables, conferences, which support discussions on the effective enforcement of the rights 
and freedoms of internally displaced persons; collect, summarize and disseminate information in the form 
of informational and educational, methodological and scientific materials, etc. 

Public organizations in their activities cooperate with state authorities and local self-government, 
civil society institutions, specialized institutions and structures, including scientific, scientific and practical 
ones. In particular, it should be emphasized that the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 
accumulates the creative potential of both academic institutions and educational law institutions. Also, 
the scientific institution is actively involved in reforming our legal system and legislation, which in turn 
promotes, among other things, the safeguarding of the rights and freedoms of internally displaced persons. 

In the context of the aforementioned, an important event in the comprehensive improvement of the 
mechanism for the practical guarantee of the rights and freedoms of internally displaced persons and the 
development of the scientific potential of the Dnipropetrovsk region is the creation of the Educational and 
Scientific Laboratory for the Study of the Legal Status of Internally Displaced Persons and Ensuring 
Gender Equality. 

In accordance with Clause 2 of the Regulations on the Educational and Scientific Laboratory of the 
Study of the Legal Status of Internally Displaced Persons and the Ensuring of Gender Equity on 9 February, 
2017 its tasks are: carrying out fundamental and applied research on the actual problems of the legal status 
of internally displaced persons; drafting legal acts and proposals on improving the current legislation; 
conducting legal expert examinations of normative legal acts, including those concerning internally 
displaced persons; assistance in implementing the results of scientific research into the practical activities of 
state authorities and local self-government bodies in order to protect the rights and freedoms of man and 
citizen, the rights of internally displaced persons, both in the past and in times of conflict. 

To carry out the above-mentioned tasks, the Laboratory performs the following functions: conducts 
joint research on the legal status of internally displaced persons; develops proposals to existing normative 
legal acts and those projects being developed, as well as to methodical recommendations in this area; 
provides scientific-legal conclusions on the requests of individuals and legal entities on the legal status of 
internally displaced persons; participates in the organization and holding of scientific and practical 
conferences, seminars, roundtables, etc., joint with scientific institutes of the National Academy of Legal 
Sciences of Ukraine; carries out informational and analytical analysis of the national legislation, activities 
of state authorities, local self-government bodies, law enforcement and judicial bodies, as well as the 
achievements of domestic and foreign studies on the identified issues; prepares research results in the form 
of current and final reports, proposals to the current legislation and drafts of normative acts, methodical 
recommendations. 

In the context of institutional guarantees of the rights and freedoms of internally displaced persons, 
the interaction of power with the media is relevant. Given that journalists are not always aware of the 
specific rules of coverage of the rights and freedoms of internally displaced persons and the lack 
of Ukrainian media journalists who have the proper qualifications and knowledge necessary to cover the 
problematic aspects of protecting the rights and freedoms of internally displaced persons, it is appropriate to 
pay attention to the recommendations on coverage of sensitive issues in the media contained in the results 
of the comprehensive sociological study “Media in the conflict: reporting disturbing issues through 
the media”2. 
                                                      
1 Офіційний сайт Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 
<http://redcross.org.ua/principles/> (2019, June, 12). 
2 Школа журналістики УКУ (2015). Комплексне соціологічне дослідження «Медіа в конфлікті: донесення 
дражливих питань через ЗМІ <http://journalism.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Konflikt-v-media-i-media-
v-konflikti-Fama-Serpen-Veresen-2015.pdf> (2019, June, 12). 
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Conclusions. Consequently, based on the comprehensive study of the functioning of national and 
international institutions on the rights and freedoms of internally displaced persons, we can draw the 
following conclusions: 

1. In the context of the study, the following are proposed to the institutional guarantors who ensure 
the effective implementation and protection of the rights and freedoms of internally displaced persons: 
the Verkhovna Rada of Ukraine; President of Ukraine; Cabinet of Ministers of Ukraine, central and local 
executive bodies; military-civilian administration; the authorities of the Autonomous Republic of Crimea, 
the Constitutional Court of Ukraine and the system of courts of general jurisdiction; local governments; 
Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights; prosecutor’s office; bar; institutes 
of civil society, etc. However, despite the significant number of subjects that ensure the rights and freedoms 
of internally displaced persons, attention should be paid to the lack of coordination in their activities, which 
leads to a violation of their work in the context of achieving a single goal. 

2. The specifics of the functioning of state bodies and local self-government bodies in the area 
of guaranteeing the rights and freedoms of internally displaced persons is that a significant part of the state 
tasks are implemented through cooperation with public organizations, both national and international. 
Cooperation of the state with public organizations is effective, first of all because, firstly, in the present 
situation, the majority of public organizations are created to solve the problems of internally displaced 
persons; secondly, the activities of public organizations in certain practical cases may be more successful 
and effective than the activities of state authorities and local self-government. Strengthening a democratic 
state depends, in particular, on the formation of a modern civil society, the content of which is the modern 
forms of civilized participation of citizens in public life, including through public organizations. 
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HARMONIZATION OF PROVISIONS  
ON CONTRACT CONCLUSION IN LAW  
OF UKRAINE WITH LAW OF THE EU 

Provisions of the Principles of International Commercial Contracts (the UNIDROIT Principles) 
and the Principles of European Contract Law on the general procedure of contract conclusion are 
analyzed in the article. Comparison of these norms with the appropriate provisions of the civil 
legislation of Ukraine is made. There is drawn a conclusion that the freedom of contract is much 
wider in the law of the EU in comparison with the legislation of Ukraine. In conditions of 
harmonization of Ukrainian law with the law of the European Union, it is necessary to revise the 
provisions of the Civil Code of Ukraine on form and general procedure of contract conclusion and 
to bring them into compliance with general fundamentals of European contract law, in particular 
by broadening the limits of contract freedom. To achieve this aim the appropriate amendments to 
the Civil Code of Ukraine are suggested. 
Keywords: freedom of contract, form of contract, procedure of contract conclusion, offer, 
acceptance. 

Formulation of the problem. Improvement of contract law of Ukraine has considerable meaning in 
the process of harmonization of the legislation of Ukraine with law of the European Union. Contract is the 
most important source of private legal relations regulation in the European Union, and freedom of contract 
is the main fundamental of the European contract law. Most researchers find this principle to be the main in 
international contract law in general. That is why in the article most attention is paid to study of the order of 
contract conclusion in Ukrainian and in European law, particularly elements of contract freedom in it, and 
to comparative analysis of the appropriate legislative provisions. 

State of the study. General order of contract conclusion and application of the principle of contract 
freedom in particular has become a study object for such researchers as: S. O. Borodovskyi, 
M. I. Brahinskyi, V. V. Vitrianskyi, I. Horodetska, V. V. Denysiuk, O. V. Dzera, V. M. Kossak, 
A. N. Kucher, R. Y. Khanyk-Pospolitak, etc. However, in the conditions of integration of Ukraine to the 
European Union this theme preserves its actuality. 

The aim of this study is to find out common and distinctive features in order of contract conclusion 
under law of the EU in comparison with law of Ukraine and an attempt to improve the appropriate 
legislative provisions of Ukraine, particularly in the direction of broadening the limits of contract freedom. 

The main material. Article 1.1 of the Principles of International Commercial Contracts 
(The UNIDROIT Principles) fixes the principle of freedom of contract as the main one in the sphere 
of contractual relations1. It is also fixed in Article 1:102 of the Principles of European Contract Law 
(the PECL, the Principles): “Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to 
the requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by these Principles” 2. 
At the same time part 2 of this Article allows parties exclude the application of any of these Principles or 
vary their effects, except as otherwise provided by these Principles3. 

As it is stated by R. Y. Khanyk-Pospolitak, “As for limitations of the freedom of contract European 
Principles of Contract Law take into consideration, first of all, business practice, usages and traditions, 
business needs, and therefore first place is devoted to the requirement of good faith and fair dealing, and 

                                                      
1 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) 2010. UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> 
(2019, July, 30). 
2 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
3 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
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only then there are taken into account mandatory rules of the Principles of European Contract Law”1. And 
this statement is worth of attention. If compare European approach with the Ukrainian one it should be 
noticed that article 627 of the Civil Code of Ukraine (the CC of Ukraine), which is devoted to the freedom 
of contract, fixes acts of civil legislation at the first place among the limits of the contract freedom2. At the 
same time Article 1:102 of the PECL fixes legal norms at the last place in this list. Moreover, part 2 
of Article 1:102 allows contract parties to ignore these norms3. 

Freedom of contract is seen very clearly in those provisions of the Principles, which regulate form 
of contract and contract conclusion. 

Thus, according to articles 2:101 – 2:103 of the PECL in order for the contract to be concluded there 
are two necessary and enough requirements: 1) the parties intend to be legally bound (the intention 
of a party to be legally bound by contract is to be determined from the party’s statements or conduct as they 
were reasonably understood by the other party); 2) they reach a sufficient agreement, without any further 
requirements (for example, notary form – the author). There is the sufficient agreement in two cases: 
1) if the terms have been sufficiently defined by the parties so that the contract can be enforced; 
2) if the terms can be determined under the PECL4. 

A contract need not be concluded or evidenced in writing nor is it subject to any other requirement as 
to form. The contract may be proved by any means, including witnesses. Article 1.2 of the UNIDROIT 
Principles has fixed the same approach5. 

It is obvious that parties’ freedom as for choosing the form of contract, as a rule, is not limited with 
any mandatory norms of the European law. At the same time Ukrainian legislation fixes such limits, in 
particular in articles 208-210 of the CC of Ukraine6. Article 208 of the Ukrainian Civil Code sets those 
cases in which written form of contract is compulsory. Article 218 in its part 1 fixes negative legal 
consequences which take place if contract parties do not endow their contract with such form (written) if it 
is directly required by law, “If one of the contract parties regrets the fact of contract conclusion or disputes 
its separate parts he/she may use written proofs, means of audio or video and other proofs in order to prove 
his/her position. But the court decision cannot be grounded on witnesses”7. Moreover, this norm is 
interpreted even wider. According to the court practice, “Not only regret of the fact of contract conclusion 
cannot be proved with the witnesses, but also stating the fact of contract conclusion, as well as the contract 
performance” (point 12 of the Regulation of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine “On the Judicial 
Practice of Resolving Civil Law Disputes on Acknowledgement of Contracts as Invalid” of November 06, 
2009 № 9)8. Next, article 209 of the Civil Code of Ukraine fixes the obligation of notarization of contract in 
cases fixed by law, and article 210 still preserves the provision about the state registration of contracts9. 
In addition to that, Business Code of Ukraine requires that all the business contracts are to be concluded 
in written form. 

 

                                                      
1 Ханик-Посполітак, Р. Ю. (2006). Принцип свободи договору в Європейському праві. Наукові записки, 53, 129. 
2 Цивільний кодекс України, ст. 627. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
3 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
4 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
5 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) 2010. UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> 
(2019, July, 30). 
6 Цивільний кодекс України, ст. 208-210. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
7 Цивільний кодекс України, ст. 218. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
8 Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму 
Верховного суду України 2009 (Верховний суд України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09?nreg=v0009700-09&find=1&text=%EF%E8%F1%FC%EC% 
EE%E2&x=7&y=7> (2019, July, 30). 
9 Цивільний кодекс України, ст. 209, 210. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
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A bright example of the freedom of contract form in law of the EU, as well as in international 
contract law in general, is the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
adopted in Vienna in 1980. In its article 11 the Convention fixes a provision which is the same in its content 
as the abovementioned norm of the Principles on the form of contract, “A contract of sale need not be 
concluded in or evidenced by writing and is not subject to any other requirement as to form. It may be 
proved by any means, including witnesses”1. Ukraine, having ratified this Convention, has made an 
exception from this norm. Thus, the Regulation on Form of Foreign Economic Contracts of 06.09.2001 
№ 201, which was signed into act with the Order of the Ministry of Economic and on Issues of European 
Integration of Ukraine, fixes that the foreign economic contract is to be concluded in written form2. Until 
recent time such an approach was fixed in the Law of Ukraine “On Foreign Economic Activity” as well3. 
But the Law of Ukraine adopted on 2016 November, 03 has made appropriate amendments4. Thus, part 2 
of the Article 6 of the Law “On Foreign Economic Activity” now allows the electronic form together with 
the written form of foreign economic contract. But still the Civil Code of Ukraine names it to be a type 
of written form (Art. 205)5. Besides that, in case of export of services (except transport ones) foreign 
economic contract may be concluded by means of acceptance of the public offer or by means of exchange 
of the electronic messages, or in other way, in particular by drawing an account (invoice), in particular in 
electronic form for the services6. Such a legislative trend seems to be positive in the process 
of harmonization of the legislation of Ukraine with law of the EU. However, although these amendments 
attempt to soften requirements to form of foreign economic contracts, they still preserve the imperative 
character of the appropriate legal norms and the priority of written form of contract. 

The principle of freedom of contract form in law of the EU is also seen in case of contract 
modification and ending. Thus, according to Article 2:106 of the Principles, “A clause in a written contract 
requiring any modification or ending by agreement to be made in writing establishes only a presumption 
that an agreement to modify or end the contract is not intended to be legally binding unless it is in writing”7. 
This provision leads to the opposite conclusion – if a written contract does not fix such a clause, then 
parties’ agreement to modify or end the contract may exist in oral form. 

Unlike European law, article 654 of the Civil Code of Ukraine fixes general imperative rule, 
according to which contract modification and ending should be made in the same form as its conclusion8. 

Particular differences also exist in the procedure of contract conclusion. European law is 
characterized with the traditional order of concluding contracts by means of an offer and an acceptance. The 
requirements to an offer are stated in Article 2.201 of the PECL (as well as in the Article 2.1.2 of the 
UNIDROIT Principles), and they are the same as the requirements fixed in p. 1 of the Art. 641 of the CC 
of Ukraine. A proposal is considered to be an offer if: 

1) it is intended to result in a contract if the other party accepts it (by its content this requirement is 
the same as the appropriate requirement of the Civil Code of Ukraine according to which the offer is to 
express an intention of a person who made it to consider herself obliged in case of acceptance of the offer 
by the second party (paragraph 2 part 1 of Art. 641 of the CC of Ukraine)); the same requirement is fixed 
in Art. 2.1.2 of the UNIDROIT Principles; 
                                                      
1 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, art 11. 1980 (United Nations 
Organization). <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf> (2019, July, 30). 
2 Наказ про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 2001 
(Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01> (2019, July, 30). 
3 Закон про зовнішньоекономічну діяльність, ст. 6. 1991 (Верховна Рада УРСР). Відомості Верховної Ради, 29, 
377. 
4 Закон про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту 
послуг 2016 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради, 52, 860. 
5 Цивільний кодекс України, ст. 205. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
6 Закон про зовнішньоекономічну діяльність, ст. 6. 1991 (Верховна Рада УРСР). Відомості Верховної Ради, 29, 
377. 
7 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
8 Цивільний кодекс України, ст. 654. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
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2) it contains sufficiently definite terms to form a contract. 
An offer can be made to one or more definite persons or publicly1. 
The same as in Ukrainian law, European contract law singles out the revocable and the irrevocable 

types of offer. According to the CC of Ukraine an offer becomes irrevocable at the moment of receiving it 
by the offeree (p. 3 of the Art. 641)2. 

In law of the EU there exists a bit different rule – different is the moment until which the offer can be 
revoked. Thus, according to part 1 of Article 2:202 of the PECL (as well as part 1 of Article 2.1.4 of the 
International UNIDROIT Principles) an offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before 
he has dispatched his acceptance. An offer may also be revoked in cases of acceptance by conduct, before 
the contract has been concluded (in such case the contract is considered concluded at the moment when 
notice of the conduct reaches the offeror). An offer made to the public can be revoked by the same means as 
were used to make the offer3. 

However, a revocation of an offer is ineffective if: 1) the offer indicates that it is irrevocable; 
or 2) it states a fixed time for its acceptance; or 3) it was reasonable for the offeree to rely on the offer 
as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer (part 3 Art. 2:202 of the PECL4, part 2 
of the Article 2.1.4 of the UNIDROIT Principles5). The PECL do not fix the moment since which these 
three exceptions according to which a revocation of an offer is ineffective can be applied. But it seems that 
they can be applied (the same as in Ukraine) only since the moment of receiving the offer by the offeree. 
Unlike the PECL, The UNIDROIT Principles do fix the appropriate provision: “An offer, even if it is 
irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeree before or at the same time as the offer” 
(p. 2 Art. 2.1.3)6. By that time an offeree who has not yet received an offer, cannot demand its performance 
at least because he is not aware of its existence. According to p. 1 of Art. 2.1.3 of the UNIDROIT 
Principles, an offer is not even valid by the moment of its being received by the offeree7. So, we can stand, 
that there are quite substantiated provisions of the Civil Code of Ukraine according to which by the moment 
and at the moment of receiving the offer by the offeror this offer can be revoked anyway. And thus we 
come to a conclusion that these provisions are the same in law of Ukraine and in law of the EU. There is the 
only difference and it consists in following – since the moment of receiving the offer legislation of Ukraine 
fixes a presumption of irrevocability of an offer, and in law of the EU presumption of revocability preserves 
its force. But since that moment it becomes destroyable and discontinues in three cases: 1) the offer 
indicates that it is irrevocable; 2) it states a fixed time for its acceptance; 3) it was reasonable for the offeree 
to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer. 

As a conclusion, we can say that law of the EU and international law in general broadens the freedom 
of contract in comparison with the legislation of Ukraine, giving an offeror the right to decide whether 
conclude contract or not by the moment when the offeree has dispatched his acceptance. At the same time 
the Civil Code of Ukraine limits this right by shorter period of its realization – by the moment or 
at the moment of receiving the offer by the offeror. 

European law includes softer requirements to acceptance than Ukrainian law. In particular, according 
to p. 1 of Art. 642 of the CC of Ukraine, acceptance is to be full and unconditional, and Art. 646 states that 
                                                      
1 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
2 Цивільний кодекс України, ст. 641. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
3 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
4 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
5 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) 2010. UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> 
(2019, July, 30). 
6 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) 2010. UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> 
(2019, July, 30). 
7 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) 2010. UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> 
(2019, July, 30). 
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answer including the agreement to conclude contract on terms that differ from the offered ones, is the 
rejection of the received offer and a new offer at the same time1. Article 2.208 of the PECL admits in p. 2 
that, “A reply which gives a definite assent to an offer is still an acceptance even if it states or implies 
additional or different terms, provided these do not materially alter the terms of the offer. The additional or 
different terms then become part of the contract”2. However, according to p. 3 of Art. 2.208 of the PECL, 
such a reply will be treated as a rejection of the offer if: 1) the offer expressly limits acceptance to the terms 
of the offer; 2) the offeror objects to the additional or different terms without delay; 3) the offeree makes its 
acceptance conditional upon the offeror’s assent to the additional or different terms, and the assent does not 
reach the offeree within a reasonable time3. 

In this context I. Horodetska states that, “…adopted in Ukrainian practice protocol of disagreements 
can be considered a kind of acceptance with “a clause””4. Thus, p. 4 of Art. 181 of the Business Code of 
Ukraine states that in case of rejection of particular contract terms a party having received the draft contract 
compiles a protocol of disagreements and sends two copies of it together with the signed contract to the 
other party in the twenty-days term5. The author considers that “this norm has common provisions with 
point (с) of p. 3 of Art. 2:208 of the PECL according to which acceptance of additional or different terms is 
possible only after the offeror’s assent to these terms”6 (in case if the offeree makes its acceptance 
conditional upon such assent, and the assent reaches the offeree within a reasonable time). This position is 
worth of attention in particular considering that the party compiling a protocol of disagreements signs the 
draft contract. But still, it is not directly named as acceptance in the Business Code of Ukraine. And 
according to provisions of the Civil Code, an answer accepting the offer with some modified terms is 
a rejection of the offer and a new offer at the same time. 

Ukrainian legislation also does not include the following rule, “If professionals have concluded 
a contract but have not embodied it in a final document, and one without delay sends the other a writing 
which purports to be a confirmation of the contract but which contains additional or different terms, such 
terms will become part of the contract unless: 1) the terms materially alter the terms of the contract, or 
2) the addressee objects to them without delay” (Art. 2.210 of the PECL, Art. 2.1.12 of the UNIDROIT 
Principles)7;8. This norm differs from acceptance with a clause because it is applied to contracts which are 
already concluded and which are the business contracts in their legal nature. However, the same 
as acceptance with a clause, it demonstrates broadened freedom of contract in European law. 

Rules about late acceptance do not differ in their content in law of the EU from those set by 
the legislation of Ukraine. According to Art. 2.207 of the PECL, a late acceptance is nonetheless effective 
as an acceptance if without delay the offeror informs the offeree that he treats it as such. If a letter or other 
writing containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances that if its 
transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance is effective 
as an acceptance unless, without delay, the offeror informs the offeree that it considers its offer as having 
lapsed9. The same rules are fixed in the Art. 645 of the CC of Ukraine10. 
                                                      
1 Цивільний кодекс України, ст. 642, 646. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
2 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
3 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
4 Городецька, І. (2004) Деякі питання укладення угод згідно з європейським правом. Юридичний журнал, 4. 
doi:http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1137.  
5 Господарський кодекс України, ст. 181. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2019, July, 30). 
6 Городецька, І. (2004) Деякі питання укладення угод згідно з європейським правом. Юридичний журнал, 4. 
doi:http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1137. 
7 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
8 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) of 2010. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> (2019, July, 30) 
9 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
10 Цивільний кодекс України, ст. 645. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
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As for legal regulation of the moment since which a contract is considered to be concluded 
a general rule is identical in the CC of Ukraine (Art. 640) and in the PECL (p. 1 of Art. 2:205) – 
if an acceptance has been dispatched by the offeree the contract is concluded when the acceptance 
reaches the offeror1;2. The same approach is fixed in p. 2 of Art. 2.1.6 of the 
UNIDROIT Principles3. Such is the general rule in the EU. Legal regulation of the moment, since which 
a contract is considered to be concluded according to the Civil Code of Ukraine (Art. 640), complies with 
it completely. However, as for an acceptance by conduct there are some inaccuracies in the legislation 
of Ukraine. Thus, in law of the EU there exists the norm which fixes a clear rule, that in case of 
acceptance by conduct, the contract is concluded when notice of the conduct reaches the offeror (p. 2 
of Art. 2:205 of the PECL4). And only in case if by virtue of the offer, of practices which the parties have 
established between themselves, or of a usage, the offeree may accept the offer by performing an act 
without notice to the offeror, the contract is concluded when the performance of the act begins (p. 3 
of Art. 2:205 of the PECL5, or “when the act is performed”, – p. 3 of Art. 2.1.6 of the UNIDROIT 
Principles6). In the legislation of Ukraine any norm of similar content is absent. 

According to p. 2 of Art. 642 of the Civil Code of Ukraine, “Where a person who received an offer 
to conclude contract within the time for acceptance has performed an act according to terms of the 
contract fixed in the offer (has dispatched goods, has provided services, has performed work, has paid 
an appropriate amount of money etc.), which ascertains her will to conclude the contract, this act is 
considered the acceptance of the offer, except where different is stated in the offer or is set by law”7. 
Rule of p. 1 of Art. 640 of the Civil Code of Ukraine states that the contract is concluded when 
the acceptance has reached the offeror. However, p. 2 of Art. 642 of the Civil Code of Ukraine does not 
foresee a special note to the offeror about performance of acts which are considered the acceptance of the 
offer. There arises a question, which is the moment, since when such contract is considered concluded: 
the moment of performance of the appropriate acts or different moment, which is not determined clearly 
by the Civil Code. 

System interpretation of Art. 642 of the Civil Code of Ukraine helps to come to a conclusion that 
since the moment of performance of acts mentioned in p. 2 of this Article, the contract may not be 
considered concluded yet. In particular, there is foreseen in p. 2, that acts performed according to terms of 
the offer are the acceptance. But there is stated in p. 3 that “a person, who has accepted the offer, may 
revoke her answer about its acceptance having informed the offeror by the moment or at the moment when 
the answer has reached him/her”8. Therefore, the lawmaker points out again that acceptance of an offer is 
not the moment of contract conclusion, since even after such an acceptance the answer about the acceptance 
may be revoked. And therefore, fact of informing the offeror about the acceptance is important for the 
contract conclusion, which corresponds to p. 1 of Art. 640 of the Civil Code of Ukraine. It seems 
reasonable, that when interpreting p. 3 of Art. 642 of the Civil Code of Ukraine it is necessary to consider 
that a person, who has made an acceptance by conduct, may also change her decision by the moment or at 
the moment when the offeror receives the information about performance of such acts, which are 
                                                      
1 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
2 Цивільний кодекс України, ст. 640. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
3 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) 2010. UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> 
(2019, July, 30). 
4 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
5 The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). 
<http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/> (2019, July, 30). 
6 The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) 2010. UNIDROIT. 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf> 
(2019, July, 30). 
7 Цивільний кодекс України, ст. 642. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
8 Цивільний кодекс України, ст. 642. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
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considered the acceptance of the offer. And such a moment should be treated as the moment of receiving 
the answer by the offeror. 

It is obvious that each party’s being informed about the expression of the other party’s will has 
important meaning for the contract conclusion, since a contract is an agreement (p. 1 of Art. 626 of the 
Civil Code of Ukraine1). Therefore, reasonable is the norm of p. 2 of Art. 2:205 of the PECL, according to 
which a contract is concluded when notice of the conduct of the offeree, aimed at performance of terms of 
the offer, reaches the offeror, and not when appropriate acts are performed, because not always 
performance of such acts coincides with the moment when the offeror learns about that. 

Denysyuk V. V. when researching this issue pays attention to the necessity of taking into account the 
time for acceptance, “It is unfairly to make the offeror wait for performance after ending of the time for 
acceptance… If the term within which the offeror learns about the acceptance by conduct without a special 
note (for example, time of receipt of goods), is under the reasonable time for acceptance, then there is no 
need in a special note from the acceptant about his acceptance by conduct. In case if the reasonable time for 
acceptance may end before the offeror learns about contract conclusion by means of acceptance by conduct, 
he should be informed specially that the acceptance has been made2”. Such a position is quite reasonable. 
However, it is worth mentioning that even in case if the offeree has performed an act about which the 
offeror would have learned within the time for acceptance without a special note, he still may inform the 
offeror that the acceptance has been made, if he wishes to provide the offeror with such information before 
the performance reaches the offeror (for example, after handing in the goods to a carrier). 

In any case, the contract may be considered concluded only since the moment when the offeror has 
learned of the acceptance: by means of performance reaching him or by means of informing him about the 
performance. This seems to be reasonable because if the contract were considered concluded before the 
offeror learns of this, than there might occur a situation when because of performance of his obligation by 
the acceptant there would arise a counter obligation of the offeror performance of which might be 
postponed because of the offeror’s being uninformed about the contract’s being concluded. As the result, 
there might attach civil liability of the offeror for wrong performance of the contract or he might suffer 
damages. And such a situation would violate the fundamentals of fair dealing and reasonableness. 

Moreover, if the contract were considered to be concluded since the moment of performance of an act 
by the acceptant without waiting till the offeror learns of these acts, then such acceptant would be deprived 
of an opportunity to revoke his answer about the acceptance of the offer. And thus, this would limit the 
freedom of contract as for making a decision whether to conclude contract or not, since a general rule is, that 
an acceptant has the right to make such a decision until the moment of his answer’s reaching an offeror. 

Civil law norms on the moment of contract conclusion in case of acceptance by conduct, fixed in the 
Civil Code of Ukraine, seem to be imperfect, since they cause their ambiguous interpretation. Considering 
the above mentioned, it seems to be reasonable to refine in the Civil Code of Ukraine the moment since 
which a contract is concluded in case of making an acceptance by conduct, and to add part 3 to Article 640 
“The Moment of Contract Conclusion” of the Civil Code of Ukraine of the following content, “In case of 
acceptance by conduct according to p. 2 of Article 642 of the present Code, the contract is concluded when 
notice of the conduct reaches the offeror”. Part 3 appropriately should be considered to be part 4. 

Conclusion. The above arguments lead to a conclusion that the freedom of contract is much wider in 
law of the EU in comparison with the legislation of Ukraine. In conditions of harmonization of Ukrainian 
law with law of the European Union it is necessary to revise the provisions of the CC of Ukraine on form 
and general procedure of contract conclusion and to bring them into compliance with general fundamentals 
of European contract law, in particular by broadening the limits of contract freedom. To achieve this aim, 
among other amendments, we suggest that: 

1) Requirements of the Civil Code of Ukraine to form of contract should be softened. 
2) Part 3 should be added to the Article 640 of the CC of Ukraine “Moment of Contract Conclusion” 

of the following content, “In case of acceptance by conduct according to p. 2 of Article 642 of the present 
Code, the contract is concluded when notice of the conduct reaches the offeror”. Part 3 appropriately should 
be considered part 4. 
                                                      
1 Цивільний кодекс України, ст. 626. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, July, 30). 
2 Денисюк, В.В. (2011). Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору. Актуальні проблеми 
держави і права, 61, 578. 
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ENSURING MARITIME SAFETY:  
PSC, DUTIES OF THE FLAG STATE  
AND PRACTICE OF UKRAINE 

This article defines the mechanism of the action of the norms of the international agreements on 
the safety of navigation in Ukraine. The legal basis of Port State Control is given and 
the national procedure for its implementation is indicated. The correlation connection and 
the effectiveness of the norms in the field of ensuring the safety of navigation are shown, 
mutually complementing the duties and the powers of the flag state of a ship and a port of a 
state of its calling. The author notes the necessity of creating an updated concept of state 
administration of ensuring the safety of navigation in Ukraine and in the world, the importance 
of innovative development of the relevant legal norms and the simplification of the procedures 
of their application. 
Keywords: maritime safety, Port State Control, public administration of marine activity, control, 
supervision, merchant navigation, a flag state, a port state. 

Ensuring the safety is the main principle of legal regulation of any kind of human activity. And 
navigation is not the exception. It can be even recognized as a “record-holder” in the matter of the legal, the 
technical, the operational, etc. regulation of security issues. But, the unpredictable natural conditions of this 
type of activity make special demands to ensure its safety. It is no coincidence that the safety issues are in 
the first place and indicate as the basis and the main purpose of the adoption of a document in the leading 
international maritime agreements. At present, various aspects of ensuring the safety of navigation occupy 
a prominent place in the domestic (T.V. Averochkina, G.P. Dudar, S.V. Kivalov, S.O. Kuznetsov, 
N.O. Fedchun, A.M. Shemyakin, etc.) and foreign (V.M. Gutsulyak, A.L. Kolodkin, M.A. Reshetov, 
J. Rajeev, I. Fikri, etc.) of legal investigation. Its research concerns both the theoretical and purely applied 
aspects, actualizing important vectors of the controlling influence of states and international institutions on 
the safety of world navigation. However, the current state of the Ukrainian law enforcement and normative 
practice indicates the need to continue research in this area and develop a new concept of state and 
supranational administration of ensuring the safety of navigation. 

It should be recalled that the norms on the safety of navigation are contained in such “general” 
agreements as the Geneva Convention on the High Seas 19581 (the Articles 10, 12) and UNCLOS’822 
(the Articles 94, 98, etc.). They are binding to Ukraine. These agreements regulate, in particular, the 
obligations of the flag State of a ship concerning the safety of navigation. There is mentioned that “3. Every 
State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard, 
inter alia, to: (a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; (b) the manning of ships, labour 
conditions and the training of crews, taking into account the applicable international instruments; (c) the use 
of signals, the maintenance of communications and the prevention of collisions» (art. 94 “Duties of the flag 
State” UNCLOS’82). 

A special role is also played by port States in ensuring such security, where Port State Control ships 
under foreign flags are carried out. This type of control, introduced at the end of the 20th century, and the 
practice of its implementation, proved to be very effective in counteracting substandard shipping and 
eliminating violations of norms of maritime conventions. Compared to the control of the sea by the flag 
state to ensure real communication, port state control has proved to be much more effective over the last 
30 years. Such control is an international (initially – regional) initiative, to which an obligatory character 

                                                      
1 Convention on the High Seas (adopted 29 April 1958, entered into force 30 September 1962). UN official site. 
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20450/volume-450-I-6465-English.pdf> (2019, July, 22). 
2 United Nations Convention on the Law of the Sea (adopted 10 December 1982, entered into force 16 November 
1994). UN official site. <https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf>  
(2019, July, 22). 
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were given by the International Maritime Organization (IMO) in accordance with resolution A.787 (19) 
“Procedures for port state control” dated 23.11.19951. 

The essence of port State control is to verify coastal States compliance of ships calling at their ports 
with the requirements of the international conventions. Its legal basis is the Paris Memorandum2 and other 
regional memoranda adopted on its basis, as well as the documents of the IMO and some other international 
organizations. This database is complemented by the national legislation, which the national procedures of 
such control are detailed and adapted to the international standards. 

The IMO Assembly Resolution A.1119 (30) dated December 6, 2017. Procedures for port state 
control3 contains the 14 international conventions regarding the fulfillment of requirements, which 
inspections are carried out in ports. The document contains a detailed description of the procedures for 
controlling ships, establishes requirements for inspectors and inspections, provides a definition to a 
substandard ship, determines the procedure for detention, correction of deficiencies and granting a permit to 
leave a ship. This Resolution reflected all changes to the new IMO documents that came into force after 
2011. Thus, the definition of “valid certificates” has been changed in recognition of electronic certificates; 
the Annex 7 is supplemented with additional paragraphs on entrance to and closure of closed premises; the 
Annex 11 on certification of seafarers, crews and rest periods has been significantly amended. 

Today, these and some other documents constitute an international legal basis for Port State Control. 
We have to admit that strengthening the control of ships by the state of the port encourages the flag states to 
take care of the qualitative state of a merchant fleet. This stimulus is not so much legal, as socio-economic, 
political or even psychological. Indeed, the country’s presence in the “Black List” of the Paris 
Memorandum has a negative impact on the image of the country’s fleet, does not contribute to the 
strengthening the international authority of the flag state, and causes frequent and thorough, lengthy and 
burdensome inspections of the merchant fleet4. But, we have to point out that, as the control in public side 
is powered by the flag state control and PSC, their existence is closely related and complementary. Their 
relationship is when one control is stricter, it will help another. The problem arises when the proportion of 
PSC is more than flag state control, or when PSC is more powerful than flag state control. This might be an 
unhealthy relationship since the ultimate control is flag state, for no reason that PSC can replace the power 
of flag state. The atmosphere of recent control must be gradually shifted to proper position. It does not 
solely mean that PSC is less needed than flag state control, but there should be a development of a joint 
framework between port state and flag state, where the sharing of responsibilities is shared proportionally5. 

Regarding the port state control, we must note S.O. Kuznetsova, that, first, using the term “port state 
control” is carried out verbatim translation of the “Port State Control (PSC)” adopted in the international 
documents; secondly, using this phrase means the activities of the competent authorities, directed at ships 
for which the port state is not a flag state; thirdly, the spatial scope of the PSC is limited to the boundary of 
the port (maritime terminal) and is carried out when a ship is parked at a mooring (on roads). In this regard, 
the researcher notes the administratively-supervisory nature of this control and proposes that it be viewed as 
administrative supervision rather than control and proposes the following definition: “Port State control is a 
distinct form of systematic activity of persons who are in the public service and have appropriate authorities 
of the coastal state government to exclusively on this type of activity, which is carried out in the order 
(procedure) and volume (content) established by the international agreements, with respect to ships (their 
equipment, supplies, making up of the crew), operation and procedures performed, which aims to ensure 

                                                      
1 Resolution A. 787(19) Procedures for port state control (adopted 23 November 1995). IMO official site. 
<http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Assembly/Documents/A.787(19).pdf> 
(2019, July, 19). 
2 Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (adopted 26 January1982, entered into force 1 July 1982). 
Paris Memorandum official site. <https://www.parismou.org/system/files/Paris%20MoU%2C%20including%2041st% 
20amendment.pdf> (2019, July, 21). 
3 Resolution A.1119(30) Procedures for port state control (adopted 6 December 2017). IMO official site. 
<http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Assembly/Documents/A.1119%2830%29.pdf> 
(2019, July, 20). 
4 Дударь, А.П. (2011). Право контроля государства порта за соблюдением исполнения некоторых 
международных соглашений (Port State Control). Актуальні проблеми держави і права, 57, 416. 
5 Fikri, I. (2007). Flag state control: an overview and its relationship with port state control. World Maritime 
University Dissertations, 78-79. 
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the safety of a ship, people and the environment with the use, in exceptional cases, measures that restrict 
freedom of movement of a ship”1. However, in our opinion, discussions around the terminology of the 
control of the port state are valuable only at the national theoretical level, taking into account the fact that 
foreign law and relevant documents of the international organizations do not take into account and operate 
it only to refer to this activity by the word “control”. 

In Ukraine, in compliance with the international obligations undertaken in the field of navigation and 
ensuring its safety (in particular with regard to port state control), the Rules for controlling ships have been 
approved in order to ensure the safety of navigation2. Section 2.2 of the Rules especially specifies the 
control of the port state (foreign ships) and specifies the regional agreement, on the basis of which it is 
implemented in Ukraine, namely the Memorandum of Understanding on Port State Control in the Black Sea 
Region in 20003. Although there are some critical remarks regarding the organizational mechanism of the 
action of this Memorandum4, it continues to operate with a gradual correlation of practical activities in line 
with the current socio-political conditions of a region. 

In accordance with clause 2.2.2 of the Rules, foreign ships are subject to port state control by a port 
state control inspector while staying in Ukrainian ports. He is a State Inspector of the Maritime 
Administration (State Service of Marine and River Transport of Ukraine), who has been certified in 
accordance with the established procedure to accomplishment control over observance the norms of the 
international conventions of Ukraine on foreign ships. The survey of ships is carried out in the following 
cases: 1) selectively, in accordance with the procedures of the Black Sea Memorandum, taking into account 
that the annual total number of inspections should cover at least not less than 15% of the total number of 
foreign merchant ships visiting the ports of Ukraine; 2) on the basis of the information of seaport captain’s 
service on the need for a more detailed inspection; 3) upon receipt of a notification from a foreign 
inspection of control of the flag State on the following to a port of Ukraine of a substandard ship or a ship, 
in which the found deficiencies were not removed in the previous port; 4) upon receipt of information from 
crew members or other persons about the ship’s non-compliance with the requirements of the international 
conventions, about the pollution of the environment by a ship or the violation of the conditions 
of transportation of goods and passengers, etc. 

Also, the Rules contain a description of the procedures for the control of the flag State (control of the 
Ukrainian ships by the Maritime Administration and the State Agency of Fisheries of Ukraine). Inspection 
of Ukrainian ships by the Maritime Administration (State Agency of Fisheries of Ukraine) is carried out to 
ensure that these ships comply with the requirements of the current legislation, navigation rules and the 
international conventions of Ukraine; the ship’s documents meet the established requirements and the 
actual state of a ship, its equipment, supplies and security management systems. The Maritime 
Administration inspects ships, sailed under the state flag of Ukraine, except for fishing fleet ships inspected 
by the State Agency of Fisheries of Ukraine. 

The grounds for inspection of Ukrainian ships as a whole reproduce the grounds for the PSC, but 
they also contain some differences due to the peculiarities of maintaining a real connection between a ship 
and a flag State. In particular, they may be carried out: 1) on the basis of a statement by a shipowner; 
2) if during the inspection of a shipping company there were identified deficiencies in the management 
of the safe operation of ships. 

Particularly valuable and principled, in our opinion, is the final provisions of the Rules, which 
contain the general basic aspects of the control carried out for the purpose of ensuring the safety of 
navigation. Thus, during the control of ships, all necessary measures should be taken to avoid unreasonable 
detention or unjustified postponement of a ship’s departure at sea. It should be borne in mind that the main 
purpose of controlling ships is to prevent a ship from putting sea if it is dangerous or poses an excessive 

                                                      
1 Кузнецов, С. (2003). Контроль государства порта – определение и правовая природа. Юридический вестник, 
1, 87. 
2 Наказ про затвердження правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства 2003 
(Міністерство транспорту України). Офіційний вісник України, 2004, 13, 915.  
3 Меморандум про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні 2000 
(Україна, Болгарія, Грузія, Румунія, Російська Федерація, Туреччина). Офіційний вісник України, 2010, 96, 
3428. 
4 Babin, B. (2019). Attempt of annexation the Crimea and maritime administration: legal aspects of asymmetric 
response. Lex Portus, 3, 9-10. <https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2019.1> (2019, July, 20). 
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threat of damage to the marine environment. The state inspector must use professional knowledge to 
determine whether a ship should be delayed until the deficiencies are rectified or allowed to put sea with 
certain deficiencies, taking into account the specific conditions of the planned passage. It should be 
understood that any equipment may fail, and the receipt of spare parts or replacement parts may be difficult. 
In such cases, a ship’s putting should not be unreasonably postponed if, in the opinion of the inspector, 
alternative security measures are taken. If a ship is unreasonably delayed or unreasonably postponed to sea, 
it is entitled to compensation for any damage or damage caused thereby. The shipowner or his 
representative has the right to appeal against the detention carried out by the state inspector. The appeal 
itself can not be the reason for the cancellation of the detention. The state inspector must duly notify the 
master of the ship of the right of appeal. 

According to the data released by the Maritime Administration for 2018, it has been held a control 
for the protocols of port State Control 660 foreign ships, 8 of which were detained for various violations1. 
Taking into account the short-term work of the body (from August 2018), this index is quite indicative, 
testifying the effectiveness of the newly created body. Although there are still some uncertainties in other 
aspects of its activities and a continuing systemic crisis2. 

Thus, we must state that the standards and procedures (protocols) of the implementation of the PSC 
and the control of the safety of navigation by the flag State today are sufficiently secured by the mandatory 
international and national legal requirements. At their simultaneous application, the necessary level of 
navigation safety will be achieved in the future. However, even with the effective practice of the PSC, 
the continued need for the United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986 is still 
in force, which, in our opinion, will help to “start working” better and increase the effectiveness of the 
actual connection between a ship and a state of its registration. 
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In this article, the author reviews actual issues and proposals on the development of codification 
activity in Ukraine on the grounds of comparative legal research of European and domestic 
approaches and practice of organizational legal grounds for codification activity. In the EU 
member-states, universal aspects of legal regulation were fixed in the special laws and codes in 
the context of decentralization of public administration activity and entering the EU by a number 
of post-communist countries (Poland, Estonia, Lithuania, etc.). The author concluded, that 
originating from the obtained results of the conducted research it is necessary to apply in Ukraine 
positive experience of establishing a constant Commission on codification activity subordinated to 
the President of Ukraine. 
Keywords: codification of administrative legislation, administrative reform, public 
administration, codification commission. 

Актуальність обраної теми обгрунтовується загостренням проблем правового забезпечення 
проведення в Україні адміністративно-правової реформи та демократичної трансформації галузі 
адміністративного права, необхідністю розробки нових кодифікаційних актів у контексті 
європейської інтеграції та якісного оновлення значного масиву підзаконних актів, у тому числі 
засобами кодифікації. У статті автором узагальнено актуальні проблеми та пропозиції з розвитку 
кодифікаційної діяльності в Україні на основі порівняльно-правового дослідження європейських 
підходів та практики організаційно-правового забезпечення кодифікаційної роботи. 

Метою статті є розгляд актуальних проблем кодифікації адміністративного законодавства 
в Україні та формулювання пропозицій з удосконалення організаційно-правового та 
методологічного забезпечення кодифікаційної роботи в Україні. Серед основних завдань статті 
визначено: 1) охарактеризувати сучасний стан та актуальні правові проблеми кодифікації 
законодавства в Україні на прикладі адміністративного законодавства; 2) проаналізувати основні 
етапи проведення кодифікаційної роботи в Україні відповідно до завдань, визначених Концепцією 
адміністративної реформи в Україні; 3) сформулювати пропозиції з удосконалення організаційно-
правового забезпечення кодифікаційної роботи в Україні на основі європейського досвіду. 

Статтю підготовлено на основі використання методологічних засобів системного підходу, 
формально-логічного методу, порівняльно-правового та історико-правового методів розкрито 
сучасний стан та актуальні проблеми удосконалення кодифікаційної роботи в Україні на прикладі 
системи адміністративного законодавства. 

Проведення кодифікаційної роботи в Україні є важливою складової адміністративної 
реформи, запровадженої двадцять один рік тому за дорученням Кабінету Міністрів України та 
закріпленої у Концепції адміністративної реформи в Україні, схваленій Указом Президента України 
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від 22 липня 1998 року № 810/981. У даному документі були викладені вихідні теоретичні, 
методологічні, практичні, правові, організаційні проблеми та шляхи їх подолання у зв’язку 
з виробленням нової доктрини адміністративного права України, переглядом предмета та методів 
адміністративного права, розвитком інститутів адміністративного права та, зокрема, шляхів 
проведення кодифікації адміністративного законодавства. 

У згаданій Концепції адміністративної реформи в Україні були визначені як необхідні 
елементи системи адміністративного законодавства наступні кодифіковані акти: Кодекс правил 
поведінки (етики) державного службовця (Розділ 3 «Організація державної служби»), 
Адміністративно-процедурний (процедуральний) кодекс України (пп. 2 п.2 Розділ 5 «Засоби 
забезпечення адміністративної реформи»), Адміністративно-процесуальний кодекс України (пп.3 
п.2 Розділ 5 «Засоби забезпечення адміністративної реформи»), Кодекс про адміністративні 
проступки (пп. 4 п.2 Розділ 5 «Засоби забезпечення адміністративної реформи»). А також 
передбачалося концептуальне об’єднання вищезазначених кодексів в Адміністративному кодексі, 
поділеному на томи або книги, що матимуть кодифікований характер та називатимуться 
відповідними кодексами. 

До цього часу вдалося розробити та прийняти лише частину з пропонованих у згаданій 
Концепції кодексів, а саме: Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року 
№ 2747 – IV2, внесено зміни до прийнятого за часів СРСР Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, проте не вдалося дійти згоди та прийняти у новій редакції Адміністративно-
деліктний кодекс України345 та Адміністративно-процедурний кодекс України6 . Означений стан 
свідчить про недосконалість проведення кодифікаційної роботи в Україні, необхідність 
удосконалення організаційно-правового забезпечення її проведення та створення окремого органу, 
уповноваженого на постійній основі здійснювати розробку нових та удосконалення діючих 
кодифікаційних актів. 

На думку ідеолога реформи адміністративного права в Україні д.ю.н. проф. В.Б. Авер’янова, 
проведення кодифікації адміністративного законодавства визнавалося найбільш складним і 
дискусійним питанням розвитку системи адміністративного законодавства. Адже «поліцентричність 
нормативної структури і висока рухомість окремих інститутів адміністративного права 
обумовлюють об’єктивну неможливість… кодифікації норм адміністративного права в одному 
кодифікаційному акті»7. На його думку припускалося створення Кодексу загального 
адміністративного права для об’єднання найважливіших положень, що мають універсальне 
значення. Проте такого кодексу до цього часу створено не було, а у країнах Європейського Союзу 
універсальні аспекти адміністративно-правового регулювання отримали закріплення на рівні 
спеціальних законів та кодексів у зв’язку із впровадженням концепції децентралізації та вступом 
до Європейського Союзу низки країн пост-комуністичного табору (Республіки Польщі, Латвії, 
Литви, Естонії). 

На наш погляд, розробка узагальнюючого кодифікаційного акту, який би містив усі 
універсальні дефініції, приміром для організації публічної адміністрації, має особливе значення та 
створило б умови для якісного перегляду та впровадження в адміністративному законодавстві 
України концепції децентралізації, а також впровадженої в європейському законодавстві концепції 
належної адміністрації. На підтвердження продуктивності такої гіпотези можна привести приклад 

                                                      
1 Указ про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 (Президент 
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2 Кодекс адміністративного судочинства України 2005 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 
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регулювання. Суми: Університетська книга.  
4 Колпаков, В.К. (2008). Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право). Київ: 
Юрінком Інтер.  
5 Банчук, О. (2007). Адміністративне деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції 
реформування в Україні. Київ: Книги для бізнесу.  
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процес, 1 (3), 21-26. 
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прибалтійських країн щодо впровадження комплексних реформ організації публічної адміністрації 
на основі європейських принципів та стандартів. 

Також слід відмітити, що вітчизняними вченими розглядалася і така модель кодифікації 
адміністративного законодавства, яка б передбачала розробку інкорпоративного зібрання 
з окремими кодифікованими частинами – кодексами. Проте ця гіпотеза не отримала подальшого 
розвику, а переважна увага вітчизняних вчених була зосереджена на розробці чотирьох 
найважливіших кодексів: у сфері несудових адміністративних проваджень – Адміністративно-
процедурного кодексу, у сфері адміністративних судових проваджень – Адміністративного судово-
процесуального кодексу, у сфері розгляду справ про адміністративні проступки – Кодексу 
адміністративної відповідальності, у сфері державної служби – Кодексу поведінки і дисциплінарної 
відповідальності державних службовців. Поряд із зазначеними кодексами, на думку д.ю.н. проф. 
Авер’янова, необхідно було також приділити увагу розробці Кодексу державної служби та Кодексу 
загального адміністративного права. 

Реалізації завдань кодифікаційної роботи в Україні сприяло проведення адміністративної 
реформи в Україні та створення Державної комісії з адміністративної реформи як постійнодіючого 
координаційного органу. Нею скликалися робочі групи за окремими напрямами впровадження 
адміністративної реформи, а персональний склад був затверджений Президентом України. Прем’єр-
Міністр України був уповноважений здійснювати координацію проведення адміністративної 
реформи в Україні. На жаль, лише частина кодифікованих актів, які були запропоновані в Концепції 
адміністративної реформи в Україні дістали розробку та є діючими кодифікаційними актами 
в Україні. Державна комісія з адміністративної реформи в Україні фактично здійснювала 
координацію проведення адміністративної реформи, але нею не було ініційоване створення 
самостійного органу на зразок Кодифікаційної комісії у Франції, який би конкурував у реалізації 
завдань адміністративної реформи. 

У 2000 р. при Президентові України було засновано Комісію з питань адміністративно-
територіального устрою, Координаційну раду з питань державної служби та Національну раду 
з узгодження діяності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування, а 
пізніше у 2000 р. у Секретаріаті Кабінету Міністрів України було створено Управління 
адміністративної реформи1 У наступному році була запроваджена посада Уповноваженого 
Президента України з питань адміністративної реформи – першого заступника голови Державної 
комісії з адміністративної реформи. 

Як зазначають дослідники зазначеного періоду, модель організації процесу реформування, що 
функціонувала до початку 2005 р. , характеризувалася відсутністю цілісності, а найважливішою 
проблемою була відсутність єдиного центру впровадження державної політики, тому завдання 
адміністративної реформи реалізовувалися переважно на розсуд міністерств, не узгоджувалися між 
собою. 

На початку 2005 р. було введено посаду віце-прем’єр-міністр України з питань 
адміністративної та адміністративно-територіальної реформи. На цей час припадає розробка та 
схвалення Верховною Радою України нового Кодексу адміністративного судочинства України, 
в якому запроваджувалася можливість оскарження незаконних рішень суб’єктів владних 
повноважень до адміністративного суду. Розробники проекту плідно використали досвід німецької 
адміністративної традиції, а також запровадили нові дефініції – суб’єкт владних повноважень, 
владні управлінські функції, публічна служба та ін. 

Із початку 2006 р. координаційні функції з організації процесу впровадження адміністративної 
реформи в Україні були передані від віце-прем’єр-міністра України з питань адміністративної та 
адміністративно-територіальної реформи до Міністра Кабінету Міністрів України. Але надзвичайно 
широке коло повноважень останнього не дозволило детально реалізовувати стратегічні завдання 
адміністративної реформи, а на думку деяких дослідників – практично припинило реформаторську 
діяльність уряду. 

На думку Гончарук Н.Т., «проведення адміністративної реформи та активне втілення 
в практику концепції реформування публічної адміністрації мало б дати можливість впровадити 

                                                      
1 Нижник, Н.Р., Гончарук, Н.Т. (2009) Адміністративна реформа в Україні. Сучасний стан, проблеми та 
переспективи. Дніпропетровськ: Монолит, 51. 
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нові ефективні моделі публічної адміністрації, створити раціональну та стабільну систему органів 
виконавчої влади»1. Ми погоджуємось із висловленою позицією та вважаємо за необхідне звернути 
увагу на необхідність удосконалення науково-методологічного забезпечення проведення 
адміністративної реформи в Україні, а особливо – в частині розробки системи адміністративного 
законодвства з урахуванням європейського досвіду захисту прав людини у сфері виконавчої влади, 
врахування концепцій Нового публічного адміністрування (New Public Management), а також 
належного або ефективного урядування (Good Governance). 

У західній Європі адміністративна реформа проводилась у 1970-х рр. та супроводжувалася 
розширенням адміністративної діяльності, посиленою увагою до функцій планування та 
координації, забезпечення відкритості для громадян, серед структурних реформ пріоритетною було 
визнано децентралізацію та реформу функціональних повноважень. Наприклад, як зазначає 
Д. Шиманке, науково-методологічне забезпечення децентралізації як елементу адміністративної 
реформи, було забезпечено у практично усіх країн Організації економічного співробітництва та 
розвитку, хоча і результати цих реформ були і залишаються доволі різними: «у Великій Британії 
зберіглося централізоване управління, в той час як у Шотландії та Уельсі – регіоналізація на основі 
деволюції з широкими власними повноваженнями, у Франції – проведено часткову децентралізацію 
у напрямку передачі частини повноважень департаментів та міжкомунальних об’єднань, що досі 
триває, а у Німеччині зберігається традиційна тенденція сильної подвійної децентралізації.» 2 

Науково-методологічні основи адміністративної реформи вцілому та розвитку системи 
адміністративного законодавства, зокрема, стали предметом досліджень не тільки вчених-
представників науки адміністративного права, але й науки державного управління, неодноразового 
обговорювалися під час проведення спільних круглих столів, наукових конференцій, присвячених 
шляхам розвитку, систематизації, кодифікації чинного законодавства України. 

На думку, д.ю.н. проф. Нижник Н.Р. «сутність реформи публічної адміністрації полягає 
у здійсненні комплексних перетворень у системі публічного управління в інтересах громадян 
з метою вдосконалення взаємодії інститутів публічної адміністрації з громадянами, надання їх 
якісних управлінських послуг в економічній, правовій, соціально-культурній та інших сферах.» 3 
Як зазначає даний автор, в процесі проведення реформи публічної адміністрації необхідно 
забезпечити створення такої системи, що відповідатиме критеріям ефективності, якісності надання 
публічних послуг громадянам на рівні, що відповідає європейським стандартам, а також сприятиме 
підвищенню рівня життя громадян, утвердження демократії тощо. 

Нормативно-правове забезпечення проведення адміністративної реформи в Україні у науковій 
літературі розглядається як важливий чинник успішного проведення адміністративної реформи, 
який має відповідати вимогам демократичної, соціальної і правової держави. В Україні було 
прийнято в цілому понад сто нормативно-правових документів, у яких розглядалися найважливіші 
напрями удосконалення системи державного управління (а понад 40 з них носили концептуальний 
характер та містили програми проведення адміністративних реформ). 

Правові засади оновлення системи адміністративного законодавства в Україні обумовлені 
конституційними положеннями та вимогами щодо забезпечення єдності та цілісності державної 
території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, забезпеченні 
збалансованого соціально-економічного розвитку областей, регіонів, забезпеченням реалізації прав, 
свобод, законних інтересів людини у сфері виконавчої влади, а також гарантовано оскарження 
до суду усім громадянам, які вважають, що їх права, свободи та законні інтереси були порушені 
суб’єктами владних повноважень. 

У 2019 р. були внесені зміни до Конституції України, відповідно до яких було закріплено 
стратегічний вектор європейської інтеграції, що підкреслює необхідність врахування у подальшій 
правотворчій, правозастосовній практиці, загальних цінностей, концепцій, ефективних правових 
механізмів захисту прав людини у сфері виконавчої влади, які мають бути покладені в основу 
науково-методологічного забезпечення кодифікації адміністративного законодавства. 

 
                                                      
1 Нижник, Н.Р., Гончарук, Н.Т. (2009) Адміністративна реформа в Україні. Сучасний стан, проблеми та 
переспективи. Дніпропетровськ: Монолит, 29. 
2 Там само, 36-37. 
3 Там само, 82. 
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На наш погляд, концептуальною основою проведення кодифікаційної роботи в Україні має 
виступати комплексне поєднання кодифікаційної роботи з чинними кодифікаційними актами та 
розробка нових, необхідних державотворчій практиці та за ініціативою громадян та їх об’єднань 
кодифікаційних актів, які у своєму змісті дозволять відобразити та компактно врегулювати нові 
види соціальних відносин, особливо – у сфері виконавчої влади. Такий підхід обумовлений 
актуальними проблемами оновлення змісту, структури, правових механізмів, закріплення 
європейських цінностей захисту прав людини у сфері виконавчої влади, що потребує 
не спорадичного, а постійного проведення кодифікаційної роботи. 

Виходячи з викладеного вище, необхідно запропонувати створення в Україні самостійного 
органу, уповноваженого здійснювати загальну координацію, науково-методологічне забезпечення та 
розробку проектів нових кодифікаційних актів, а також удосконаленням положень діючих 
кодифікаційних актів на постійній основі. На наш погляд, доцільно використати французький підхід 
створення кодифікаційної комісії, описаний нами у підрозділі __, проте, визначення організаційного 
підпорядкування даної комісії напряму залежатиме від форми правління та розподілу повноважень 
у владному трикутнику та від обраної моделі Президента України на момент створення. А саме, 
у президентській респцбліці такий орган доцільно створювати при президентові, а у парламентській 
змішаного типу – при кабінеті міністрів або президентові, при цьому має бути врахована реальна роль 
у правотворчій діяльності органу, при якому пропонується запровадження кодифікаційної комісії. 

Виходячи з проведеного аналізу сучасного стану взаємодії Кабінету Міністрів України, 
Президента України, Верховної Ради України, високого авторитету та ефективності реалізації 
повноважень Президента України, наявності позитивного досвіду попереднього створення 
відповідних комісій при Секретаріаті Президента та Адміністрації Президента щодо проведення 
реформи публічної адміністрації, на наш погляд, доцільно у короткостроковій перспективі створити 
Кодифікаційну комісію при Президентові України. 

Організаційною формою роботи Кодифікаційної комісії при Президентові України 
пропонується засідання, до участі в якому запрошуватимуться постійні члени кодифікаційної 
комісії, а також за згодою – провідні фахівці, представники профільних міністерств, громадські 
організації, експерти, представники вищих навчальних закладів з метою забезпечення комплексної 
підготовки кодифікаційних актів. Виходячи із значної кількості кодифікаційних актів, що 
потребують розробки або удосконалення, пропонується визначити, що сесійні засідання 
Кодифікаційної комісії проводяться впродовж року, а позасесійні – у випадку необхідності 
на вимогу Президента України або Кабінета Міністрів України. 

Рішення Кодифікаційної комісії при Президентові України підписуються головою Комісії, 
набувають чинності з дня підписання, а прийняті проекти кодифікаційних актів набувають статус 
розроблених Кодифікаційною комісією з моменту прийняття відповідного рішення більшістю 
членів Кодифікаційної комісії. Особи, залучені до розробки відповідних кодифікаційних актів 
мають право дорадчого голосу та на зазначення у протоколі засідання Комісії їх окремої думку або 
відмінної позиції. 

Оскарження рішення Кодифікаційної комісії забезпечується засобами адміністративного 
судочинства у разі порушення, гарантованих законом, прав, свобод, законних інтересів. 

За результатами проведенего дослідження сформульовано наукові положення про 
кодифікацію адміністративного законодавства та науково-методологічні підходи до її реалізації 
в Україні, що включають заходи організаційного, технічного, інформаційного, правового характеру 
та пов’язані з розробкою, переглядом, доопрацюванням кодифікаційних актів, у результаті чого 
кодифікаційна робота в Україні може бути виведена на якісно вищий рівень, що забезпечить 
оновлення законодавства України на основі вимог демократичної правової держави, забезпечить 
імплементацію засадничих вимог та цінностей Європейського Союзу у національному 
законодавстві. 

Одним із першочергових актів, прийняття якого пропонується за результатами підготовки 
дисертаційного дослідження – Концепція проведення кодифікації законодавства України, у якій 
пропонується закріпити комплекс необхідних організаційно-правових, технічних, інформаційних 
заходів, передбачити створення окремого органу – Кодифікаційної комісії, на який буде покладено 
забезпечення кодифікаційного процесу як постійної діяльності (кодифікаційної роботи) 
уповноваженого органу при Президентові України, в межах компетенції якого визначатимуться 
самостійні напрями за фундаментальними галузями права. 
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Окремий розділ Концепції про проведення кодифікації законодавства України має бути 
присвячений організаційно-правовим засадам діяльності Кодифікаційної комісії та визначати 
правові форми її діяльності. Зокрема, пропонується проведення сесійних засідань, можливість 
скликання як чергових, так і позачергових засідань, що може бути обумовлене невідкладними 
потребами імплементації у національний правопорядок вимог низки європейських регламентів та 
директив як складової національного законодавства. 

Пропонується запровадити наступну організаційну структуру Кодифікаційної комісії: голова, 
два заступники, комітети за ключовими напрямами діяльності, як правило, визначеними 
на законодавчому рівні. Членство у Кодифікаційній Комісії передбачатиме постійну роботу 
за основним місцем з можливістю суміщення з науковою, творчою, науково-педагогічною 
діяльністю. 

По-друге, важливо забезпечити розробку Положення про Кодифікаційну комісію, у якому 
мають віднайти закріплення ключові поняття, вимоги, стандарти діяльності, компетенція та 
особливості реалізації повноважень Кодифікаційної комісії як під час планування, проведення 
кодифікаційної роботи, так і при взаємодії з центральними органами виконавчої влади, місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представниками громадянського 
суспільства, що братимуть участь у кодифікаційній роботі. 

Для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів правотворчості у розробці та прийнятті 
кодифікаційних актів, вбачається необхідним внесення змін до Законів України «Про Кабінет 
Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Президента України», «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та деякі інші з метою визначення на законодавчому рівні їх 
повноважень та правил взаємодії з питань кодифікаційної роботи. 

Загалом у Положенні про Кодифікаційну комісію необхідно закріпити наступні елементи 
адміністративно-правового режиму, що проявляються у формулюванні правил, процедур, 
регламенту діяльності Кодифікаційної комісії, мети кодифікаційної діяльності та її результатів; 
суб’єктів, взаємодія яких сприятиме досягненню визначених результатів кодифікаційної роботи, 
стадій, засад здійснення кодифікаційної роботи, залученості громадян та інститутів громадянського 
суспільства; закріплення спеціальних норм щодо повноважень голови, заступників голови 
Кодифікаційної комісії, членів комітетів, сформованих за ключовими напрямами кодифікаційної 
діяльності, визначення підстав та засад відповідальності кодифікаційної комісії та окремих її членів 
за проведену роботу та досягнуті результати. 

На наш погляд, необхідно запровадити принаймні п’ять комітетів, а саме: європейської інтеграції, 
з адміністративного права, з кримінального права, з цивільного права, з судочинства та захисту прав 
людини. Пропонується створення комітетів на постійній основі, в той час як з інших проблемних сфер 
кодифікації пропонується створювати комітети ad hoc. Також можливо передбачити створення 
міжвідомчих (міжінституційних) комісій, діяльність яких буде спрямована на удосконалення практики 
взаємодії органів державної влади з громадянами, захисту прав людини і т.ін. 

У зазначених актах пропонується сформувати спільне концептуальне бачення, закріпити 
вихідні аксіологічні засади, стандарти діяльності, що дозволить забезпечити подальше проведення 
кодифікаційної роботи на спільній науково-методологічній основі, що сприятиме виробленню нової 
практики кодифікаційної роботи з урахуванням європейського досвіду. 

Станом на 2019 р. низка важливих проектів кодифікаційних актів не отримала належної 
розробки та схвалення Верховною Радою України. Серед чинників, що впливали негативно 
на завершеність результатів кодифікаційної діяльності в Україні слід визначити: незацікавленність 
політиків та національних еліт у фінансуванні тривалих проектів з розробки законопроектів; 
відсутність організаційно-правового, технічного, інформаційного забезпечення кодифікаційної 
роботи на державному рівні; зміна або скасування посад очільників ключових напрямів 
адміністративної реформи, поверхове виконання доручених завдань, декларативне звітування про 
досягнуті результати всупереч незавершеності впроваджуваних реформ. 

На наш погляд, в адміністративному законодавстві України необхідно забезпечити розробку 
низки нових кодифікаційних актів, які вже становлять частину законодавства країн Європейського 
Союзу та ефективно регулюють адміністративні правовідносини, що виникають у зв’язку 
із запровадженням спільних правил Європейського Союзу. 

Наприклад, одним із першочергових слід визнати розробку і прийняття оновлених діючих 
кодексів у зв’язку із впровадженням спільних європейських засад правового регулювання, 
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стандартів захисту прав людини, відповідальності держави перед людиною, а саме Кодексу 
адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(в перспективі – Адміністративно-деліктного кодексу України). Пропозиції щодо оновлення зміни 
чинних та впровадження нових кодифікаційних актів сформульовані у наступному підрозділі. 

У країнах Європейського Союзу, на відміну від сучасного стану кодифікаційної роботи 
в Україні, адміністративне законодавство містить значну кількість кодексів, що свідчить про 
використання кодифікації як засобу удосконалення та спрощення правового регулювання , 
застосування кодифікації як ефективного засобу врегулювання нових суспільних відносин, якісного 
перегляду законів, підзаконних актів на основі консолідації в одному кодексі, що характерно, 
зокрема, для соціальної сфери, у якій були прийняті пенсійні кодекси, кодекси про виплати пенсій 
військовослужбовцям та членам їх сімей. 

Ці ідеї в Україні поступово впроваджуються, мають політичну та широку соціальну 
підтримку, проте досі проект «Пенсійного кодексу України» не розроблений. Стосовно даного 
сегменту адміністративного законодавства України важливо забезпечити розробку окремого 
кодифікованого акту – «Пенсійного кодексу України», в структурі якого, на наш погляд, можуть 
бути об’єднані як організаційно-правові аспекти нарахування та виплати пенсій, а також спеціальні 
аспекти нарахування та виплати пенсій спеціальним суб’єктам – військовослужбовцям, членам їх 
сімей, сиротам, дітям війни, іншим особам, що за законодавством України мають право 
на призначення пенсії. 

Окремо слід зазначити про російський досвід та проблеми кодифікації адміністративного 
законодавства, що постали після прийняття Конституції Російської Федерації у 1993 році, після чого 
необхідно було забезпечити скасування радянського адміністративного законодавства та 
забезпечити створення доктринальних засад видання нормативно-правових актів. Серед 
кодифікованих актів адміністративного законодавства було запропоновано прийняття зведеного 
кодексу – Адміністративного кодексу, проте, на думку низки науковців, як і в Україні, дане завдання 
викликає значні труднощі, а альтернативою йому пропонується здійснення кодифікації 
матеріального адміністративного права шляхом прийняття статутних та тематичних законів, дія 
яких поширюватиметься на рівні федерації та регіонів. Крім того пропонувалася розробка 
Адміністративно-процесуального кодексу Російської Федерації та Кодексу про адміністративне 
судочинство Російської Федерації,а щодо посадових осіб органів державної влади – розробити 
Дисциплінарний кодекс. 

Спільними рисами вітчизняного, європейського та російського підходів до кодифікації 
адміністративного законодавства слід визнати закріплення на конституційному рівні та в правовій 
доктрині, правосвідомості фундаментальних засад природного права, забезпечення дотримання яких 
та нормативне закріплення у кодифікованих актах законодавства становить важливе завдання 
законодавчої та судової практики. Узагальнюючи позиції вітчизняних та зарубіжних вчених слід 
відмітити, що кодифікація адміністративного законодавства сприятиме усуненню протиріч між раніше 
прийнятими законами та підзаконними актами, що у свою чергу, усуне можливості довільного 
застосування правових норм, свавілля органів державної влади, їх посадових осіб, порушення прав і 
свобод громадян, законних інтересів юридичих осіб публічного та приватного права. 

Відмінними рисами у концептуальних підходах до кодифікації адміністративного 
законодавства у Російській Федерації є покладення в основу діяльності органів законодавчої та 
виконавчої влади у сфері правотворчості принципу верховенства закону, в той час як в Україні 
та низці європейських країн фундаментальне місце у Конституціях та законах відведено 
принципам правової держави, законності, пропорційності, недискримінації, а на міжнародному 
рівні поряд з останніми забезпечується впровадження принципу верховенства права, належного 
урядування тощо. 

Як зазначають російські вчені «неповнота законодавчої регламентації кола суспільних 
відносин, регулювання яких повинно здійснюватися федеральними законами породжує 
неконтрольований процес відомчої та місцевої нормотворчості, що різко знижує якість правового 
регулювання»1. На думку С.О. Бєлова «відсутність законодавчого регулювання загальних питань 

                                                      
1 Актуальные проблемы кодификации российского административного законодательства (2019). База даних 
Blog-Servitutis, 3. <http://www.blog.servitutis.ru/?p=687> (2019, квітень, 18). 
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адміністративного права породжує правову невизначеність, що тягне за собою порушення прав 
громадян, у першу чергу, правової рівності, оскільки схожі справи вирішуються за різними 
правилами»1. Із цими висновками погоджуються і вітчизняні вчені, наполягаючи на невідкладному 
проведенні галузевої кодифікації, що було успішно проведено, зокрема, у галузі цивільного права. 

Галузева кодифікація адміністративного законодавства в Україні має здійснюватися на основі 
вихідних концепцій, правил, презумпцій, стандартів адміністративної діяльності, запроваджених 
у демократичних країнах, зокрема, з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. До таких 
основних концептуальних та доктринальних положень слід віднести схвалені на державному рівні 
євроінтеграційні, демократичні та соціально спрямовані цінності у сфері взаємодії органів 
виконавчої влади з приватними особами, а також забезпечення реалізації вимог реформи публічної 
адміністрації, спрямованої на децентралізацію, у тому числі щодо прийняття рішень. 

У Російській Федерації проведення галузевої кодифікації адмністративного законодавства 
пропонувалося здійснювати з урахуванням природно-правової концепції прав людини, проте 
в інший спосіб пропонувалося забезпечити єдність органів державної влади та місцевого 
самоврядування за рахунок централізації повноважень у сфері організації місцевого 
самоврядування. Такий підхід суперечить впроваджуваній в Україні реформі публічної адміністрації 
в аспекті децентралізації та реформи органів місцевого самоврядування, що підтверджує практичну 
спрямованість державно-правових реформ в Україні на інтеграцію у європейську спільноту. 

На думку російської вченої О.М. Ординої, кодифікація адміністративного права має 
здійснюватися окремо щодо загальної та особливої частин адміністративного права. «У загальній 
частині адміністративного права пропонується прийняти Дисциплінарний кодекс Російської 
Федерації, Адміністративно-процесуальний кодекс Російської Федерації»2. 

На відміну від наведеної позиції російських вчених, у країнах Європейського Союзу галузева 
кодифікація адміністративного законодавства, хоча і не була проведена щодо усього нормативно-
правового масиву, проте було забезпечено розробку та прийняття кодексів, які визначали спільні 
правила, принципи, стандарти прийняття рішень адміністративного органу у найважливіших сферах 
суспільного життя, що характеризується забезпеченням публічного інтересу: соціальне, пенсійне, 
податкове, митне, освітнє, будівельне законодавство тощо. 

Підсумовуючи викладене вище, слід узагальнити, що в основу кодифікації адміністративного 
законодавства в Україні має бути покладено наступні найважливіші властивості кодифікації, а саме: 
кодифікаційні акти регулюватимуть значну сферу адміністративних правовідносин, їх предмет 
визначатиметься у межах поділу галузі адміністративного права, як правило, за основними 
інститутами, прийняття кодифікаційних актів сприятиме забезпеченню тривалого строку 
застосування викладених у ньому норм, їх стабільності, а для широкого кола суб’єктів 
адміністративного права забезпечить вирішення принципово важливих питань суспільного життя. 

На відміну від усталеного радянського підходу, який визнавав традиційною формою 
кодифікаційних актів прийняття уставів та положень, у яких визначався статус державних органів 
на сучасному етапі розвитку системи адміністративного законодавства та правотворчої діяльності 
в Україні, кодифікація адміністративного законодавства має стати ефективним інструментом 
удосконалення, спрощення, стабілізації адміністративно-правового регулювання, забезпечувати 
реалізацію та захист прав людини у сфері виконавчої влади, інтегрувати сформовані європейською 
доктриною та практикою правила та стандарти адміністративної діяльності, забезпечувати 
невідворотність відповідальності владних суб’єктів перед приватними особами за прийняття 
незаконних рішень, перевищення владних повноважень. 

Для удосконалення організаційно-правового забезпечення проведення адмністративної 
реформи в Україні у частині кодифікації системи законодавства на якісно новому науковому та 
методологічному підґрунті необхідно врахувати позитивний досвід європейських країн, зокрема, 
Франції. У цій країні для проведення кодифікаціїбуло створено Національний комітет з організації 
                                                      
1 Белов, С.А. (2011). Актуальность и перспективы кодификации административного законодательства 
в России. Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 12, 2-3. База данных «Собрание 
законодательства Российской Федерации». <http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2011012000> 
(2019, квітень, 18). 
2 Актуальные проблемы кодификации российского административного законодательства (2019). База даних 
Blog-Servitutis, 7. <http://www.blog.servitutis.ru/?p=687> (2019, квітень, 18). 
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кодифікації 1938 р., Комісію з вивчення законодавчої інформації 1943 р., Комісію з анкетування про 
ціни та послуги, а з 1948 р. було створено Вищу комісію з кодифікації. На наш погляд, позитивний 
досвід Франції щодо створення самостійного органу, уповноваженого на постійній основі 
здійснювати кодифікацію заслуговує на впровадження в Україні, що сприятиме оновленню та 
удосконаленню правового регулювання з урахуванням європейських стандартів та правил, що 
імплементуються у вітчизняне законодавства у зв’язку із поглибленням європейської інтеграції. 

References: 
1. Ukaz pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini 1998 [Enactment 

on activities as to implementation of the Concept of administrative reform in Ukraine 1998] (Prezydent Ukrainy) 
[The President of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], no. 21, art. 32. [in Ukrainian]. 

2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy 2005 [Code on administrative adjudication of Ukraine] 
(Verkhovna Rada Ukrainy) [The Verkhovna Rada of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin 
of Ukraine], 32, art. 11. [in Ukrainian]. 

3. Lukianets, D.M. (2006). Administratyvno-deliktni vidnosyny v Ukraini: teoriia ta praktyka pravovoho 
rehuliuvannia [Administrative delicts relations in Ukraine: theory and practices of legal regulation]. Sumy: 
Universytetska knyha. [in Ukrainian]. 

4. Kolpakov, V.K. (2008). Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo) [Administrative 
responsibility (administrative delicts law)]. Kyiv: Iurinkom Inter. [in Ukrainian]. 

5. Banchuk, O. (2007). Administratyvne deliktne zakonodavstvo: zarubizhnyi dosvid ta propozytsii reformuvannia 
v Ukraini [Administrative delicts legislation: foreign experience and proposals on reform in Ukraine]. Kyiv: 
Knyhy dlia biznesu. [in Ukrainian]. 

6. Shkolyk, A.M. (2013). Pravove rehuliuvannia vidklykannia administratyvnykh aktiv [Legal regulation 
of revocability of administrative acts]. Administratyvne pravo i protses [Administrative law and process], no. 1 (3), 
21-26. [in Ukrainian]. 

7. Averianov, V.B. (2002). Vykonavcha vlada i administratyvne pravo [Executive power and administrative law]. 
Kyiv: Vydavnychyi Dim In-Iure. [in Ukrainian]. 

8. Nyzhnyk, N.R., Honcharuk, N.T. (2009). Administratyvna reforma v Ukraini. Suchasnyi stan, problemy 
ta perespektyvy [Administrative reform in Ukraine. Modern state, problems and perspectives]. Dnipropetrovsk: 
Monolyt. [in Ukrainian]. 

9. Belov, S.A. (2011). Aktual’nost’ i perspektivy kodifikacii administrativnogo zakonodatel’stva v Rossii [Actuality 
and perspectives of codification of administrative legislation in Russia]. Vestnik Vysshego arbitrazhnogo suda 
Rossijskoj Federacii [Bulletin of Supreme Arbitration Court of Russia Federation], no. 12, 2-3. [in Russian]. 

10. Baza dannyh «Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii» [Data base Colletion of legislation of Russia 
Federation]. <http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2011012000> (2019, April, 18). [in Russian]. 

11. Aktual’nye problemy kodifikacii rossijskogo administrativnogo zakonodatel’stva [Actual issues of codification 
of Russian administrative legislation]. Baza dannyh Blog-Servitutis [Data base Blog- Servitutis]. 
<http://www.blog.servitutis.ru/?p=687 >(2019, April, 18). [in Russian]. 

 
  



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

 38

Віра Гапоненко, к. політ. н., докторант 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 
Україна 

НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК МЕТОД 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ  
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Vira Haponenko, PhD in Political science, ScD Candidate 
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

NEOINSTITUTIONALISM AS A METHOD  
TO STUDY DEMOCRATIZATION  
OF THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE 

The article substantiates directions of the use of neo-institutionalism as a method for analyzing 
the processes of democratization of the political system of Ukraine, in particular, institutional 
design, the reasons for their low efficiency and the establishment of the hybridity of the political 
regime, and the prospects for completing the institutionalization of democracy in Ukraine. 
The advantages of non-institutional interpretation of the essence of the political institute in the 
broad sense in the context of democratic reforms in Ukraine were defined, the emphasis was put 
on the ability of institutions to regulate the behavior of political actors, the contradictions of the 
stabilization function of the political institute and the ability to transform it in conditions 
of transitional political systems. 
Keywords: political institution, institutionalization, democratization, political system of Ukraine, 
neo-institutionalism. 

Демократизація політичної системи це одна з найґрунтовніше розроблених і, водночас, 
найбільш суперечливих, невичерпних проблем політичної науки. Різноманітні передумови, 
особливості, закономірності трансформації політичного режиму політичних систем світу 
зумовлюють наявність багатьох парадигм та підходів осмислення цього явища, ускладнюють 
виявлення загальних тенденції процесу демократизації. Вибір методології дослідження залежить як 
від поставлених завдань, так і від комплексу суспільних обставин. 

Одним з провідних теоретичних напрямків сучасних досліджень є неоінституціоналізм. Він 
одержав широке застосування у економічній теорії. Теоретичні засади неоінституційного методу 
дослідження політичних процесів, і демократизації зокрема, також достатньо грунтовно розроблені 
у працях зарубіжних політологів С. Гантінгтона1, Дж. Марча, Й. Олсона2, Д. Норта3, Р. Пантама4. 
Дещо менше вітчизняних публікацій з цієї тематики, зокрема інституційним аспектам 
демократизації приділяли увагу В. Денисенко5, А. Колодій6, А. Романюк7, О. Стойко8. Останні 

                                                      
1 Хантінгтон, С. (2004). Политический порядок в меняющихся обществах. Москва: Прогресс-Традиция, 480. 
2 March, J.G., Olsen, J.P. (1989). Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. New York: The Free 
Press, 320.  
3 Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: ФЭК 
«Начала», 180. 
4 Putnam, R. (1995). Bоwling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 65-78. 
5 Денисенко, В. (2012). Трансформація інституційної системи в Україні в контексті світового досвіду. Transformacje 
ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej. Ғ Kutno: Wyzsza Szhola Gospodarki Krajowej w Kutnie, 127-147. 
6 Колодій, А. (2010). Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях. Вісник 
Львівського ун-ту. Сер.: філософсько-політологічні студії, 1, 60-70. 
7 Романюк, А. (2010). Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці. Вісник Львівського ун-ту. 
Сер.: філософсько-політологічні студії, 1, 193-202. 
8 Стойко, О. (2016). Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах: монографія. 
Київ: Логос, 416. 
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звернули увагу на цінність неоінституціонального підходу для вивчення процесів демократизації 
в Україні. Однак, варто звернутись до можливостей застосування неоінституціоналізму в контексті 
сучасних українських реалій. Адже, умови виникнення та формування цієї парадигми були схожими 
з тими, що стоять на сьогодні перед вітчизняними політологами. 

Тому метою статті є з’ясування ролі та особливостей неоінституціоналізму як методу 
дослідження демократизації політичної системи в Україні. 

Для досягнення цієї мети, насамперед, звернемось до витоків та умов формування 
неоінституціоналізму. Він виникає у відповідь на кризу дослідження політичних інститутів, 
розширює коло питань щодо їхнього вивчення, поглиблює аналіз. Насамперед, неоінституціоналісти 
спробували поєднати суб’єктивізм біхевіорального напрямку та об’єктивізм теорій модернізації, 
показати тісний взаємозв’язок між функціонуванням політичних інститутів та 

Також завдяки неоінституціоналізму відбувся перехід від формальних до змістовних 
характеристик політичних інститутів1. Це надзвичайно актуально для України, де формально всі 
інститути демократії давно вже проголошені Конституцією України, затверджені у законодавстві. 
Однак, вони функціонують неефективно. Відповідь на питання «чому?» варто шукати, 
використовуючи принципи неоінституціоналізму. Зокрема, особливу увагу в системі політичних 
інститутів демократії необхідно приділити недержавним та суспільним інститутам, а також акцент 
зробити на механізмах забезпечення проголошених принципів їхнього функціонування. 

Так, аналіз структурних рис суспільства, політики як формальних, так і неформальних 
структур здатний пояснити ряд суперечностей у реалізації принципів демократії. Принцип 
народовладдя виявляється спотвореним через популізм, поділу влади – через схильність інституту 
Президентства застосовувати політичні важелі впливу. Парламентаризм не працює у зв’язку 
з деструктивними методами взаємодії, зокрема діяльності опозиції, створення коаліції, відсутності 
фракційної дисципліни. Плюралізм же в умовах неінституціоналізованого характеру демократії 
спричиняє дезінтеграцію суспільства та гострі конфлікти. 

Тобто, дослідження не офіційних інститутів, а демократичного характеру їхньої взаємодії, 
увага до неформальних інститутів у процесі становлення демократії є важливим аспектом 
осмислення процесів демократизації в Україні. 

Також на сьогодні в Україні доцільно використовувати широке визначення терміну 
«політичний інститут», запропоноване представниками неоінституціоналізму. Навідміну від 
дефініцій класичного інституціоналізму, що розглядав інститути як формальні структури, суспільні 
установи, що володіють раціональними приписами, апаратом примусу, що стимулює індивідів 
підпорядковуватись владі2, нині політичний інститут розуміється як правила гри, обмеження 
взаємодії між громадянами та організаціями, які обумовлюють мотивацію індивідів. 

Засновники неоінституціоналізму Дж. Марч та Й. Олсен подають таку дефініцію політичних 
інститутів: «Політичний інститут – це відносно стійкий набір правил та організованих практик, 
втілених в структурах значень і ресурсів, що виявляються інваріантними щодо індивідів і стійкими, 
водночас, і щодо змінюваних зовнішніх обставин, і щодо установок та очікувань громадян»3. 

Д. Норт визначав інститути як обмежуючі рамки, створені індивідом, які організують 
взаємовідносини між людьми4. 

Тобто, специфічним предметом сучасного політичного аналізу є не лише офіційні приписи, 
але й всі правила політичної діяльності, взаємодії, що якісно відрізняє політичні проблеми 
дослідження політичних інститутів від правових дисциплін, розширює коло практичних проблем, 
ставить завдання дослідження процесів демократизації у їх тісній взаємодії з поведінкою основних 
суб’єктів політики. 

Важливим підходом неоінституціоналізму до аналізу процесу демократизації є критика 
конкретних механізмів реалізації функцій інститутів демократії, а не демократичного врядування 
в цілому. У перехідних суспільствах нездатність демократичного уряду вирішити нагальні проблеми 
                                                      
1 Патрушев, C.В. (2006). Институциональная политология. Москва: ИСП РАН, 590. 
2 Вебер, М. (1982). Избранные произведения. Москва, 706. 
3 March, J.G., Olsen, J.P. (1989). Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. New York: The Free 
Press, 22.  
4 Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: ФЭК 
Начала, 20. 
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та забезпечити соціально-економічні потреби громадян, призводить до розчарування в цінності 
демократії як політичного режиму. Це створює грунт для редемократизації або вкорінення 
гібридного режиму. За результатами соціологічних досліджень більше половини громадян, як і 
раніше, не задоволені розвитком демократії у 2016 і 2018 роках, а частка тієї чи іншою мірою 
задоволених не перевищує 20%. 60,5% населення тією чи іншою мірою погоджується 
з твердженням, що «для нормального розвитку країнi потрiбна «сильна рука», а не розмови про 
демократію»1. 

Представники неоінституціоналізму розглядають інститути влади як обмеження активної 
взаємодії політичних суб’єктів2. Таким теоретичним підходом вони вказують на основне завдання 
дослідження інститутів демократії. Воно полягає у визначенні умов функціонування інститутів, що 
сприятимуть досягненню консенсусу між всіма учасниками політичного процесу. Подібний підхід є 
актуальним в умовах кризового стану політичної системи, високого рівня конфліктності та 
загострення соціальних суперечностей. Він засвідчує нездатність політичних інститутів в Україні 
узгоджувати інтереси різних соціальних груп. 

Як стверджують дослідники, загальною характеристикою, що об’єднує всі існуючі різновиди 
неоінституціоналізму в певну цілісність, є те, що вони вважають інститути центральним 
компонентом політичного життя. Тобто, наголошується на вирішальній ролі інститутів щодо 
детермінування поведінки індивідів3. 

Ця теза є цікавою з огляду на суперечки навколо особливостей інституційного дизайну 
в Україні. Він вказує, що попри доведену практикою здатність обох моделей управління 
(президенталізму та парламентаризму) до успішної демократизації, характер взаємодії органів 
державної влади все ж має вирішальний вплив на процес консолідації демократії, а саме – 
перетворення законодавчих принципів на поведінковий імператив суб’єктів політики. При цьому 
система інститутів, сформована у результаті взаємодії індивідів та соціальних груп здатна 
до саморегуляції та самовідтворення. А інституційний дизайн слід розуміти в трьох аспектах: 1) 
утвердження суспільством нових соціальних правил (законів, нормативних структур, традицій і 
системи цінностей); 2) створення інституційних формувань з легальним статусом і наявністю нової 
інституційної інфраструктури, яка формально забезпечує реалізацію регулятивних функцій та 
порядок дотримання даних правил; 3) формування такого відношення громадян до соціальних 
правил та організаційних структур, яке відображає їх лояльність до існуючого інституційного 
порядку4. Для успішного українського державотворення ключовим є третій аспект, який свідчить 
про завершення процесу інституціоналізації демократії. 

Важливим є висновок неоінституціоналістів про те, що саме інститути створюють найвищий 
рівень регулярності, стабільності структур у часі, забезпечують упорядкованість, постійність дій, 
форм поведінки, співробітництва5. Політичні інститути здатні забезпечувати стабільність політичної 
системи, оскільки зумовлюють сталість політичної поведінки акторів. Це вказує на важливість 
стабільного законодавства та впевненості всіх суб’єктів політичного процесу у непорушності 
існуючого порядку, втіленого у функціонуванні інститутів. 

Таким чином, у зв’язку з станом суспільно-політичної нестабільності, важливим є врахування 
регулятивної та стабілізуючої ролі політичних інститутів. Адже, інститути виступають продуктом 
людської організації та структурою правил та стимулів, які покликані формувати поведінку 
учасників6. 

                                                      
1 Моніторинг 2018: основні тенденції змін громадської думки, 2018 (2019). Демократичні ініціативи. 
<https://dif.org.ua/article/monitoring2018-osnovni-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki> (2019, липень, 15). 
2 Денисенко, В. (2012). Трансформація інституційної системи в Україні в контексті світового досвіду. Transformacje 
ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej. Ғ Kutno: Wyzsza Szhola Gospodarki Krajowej w Kutnie, 127. 
3 Романюк, А. (2010). Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці. Вісник Львівського ун-ту. 
Сер.: філософсько-політологічні студії, 1, 193. 
4 Головаха, Є., Паніна, Н. (2008). Українське суспільство 1992-2008: Соціологічний моніторинг. Київ: Інститут 
соціології НАН України, 9–10. 
5 March, J.G., Olsen, J.P. (1989). Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. New York: The Free 
Press, 32. 
6 Романюк, А. (2010). Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці. Вісник Львівського ун-ту. 
Сер.: філософсько-політологічні студії, 1, 193. 
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Ряд методологічних принципів може бути запозичений у неоінституційної теорії для аналізу 
динаміки політичних інститутів. Насамперед, актуальним для України є проблема 
інституціоналізації демократії. В українській публіцистиці та політичному дискурсі часто термін 
«інституціоналізація» вживається як синонім «встановлення», що передбачає, передусім правове 
затвердження, набуття офіційного статусу. Однак, неоінституціоналісти розширюють розуміння 
інституціоналізації і визначають її як процес за допомогою якого організації та структури набувають 
цінність та стійкість1. 

При цьому вони звертають увагу на те, що політична система може бути не лише 
інституціоналізована або неінституціоналізована, а перебувати на різному рівні інституціоналізації. 
Також варто відрізняти інституціоналізацію політичної системи в цілому та інституціоналізацію 
окремих інститутів. Усвідомлення цього факту дозволяє уникати дихотомічних, оціночних, надто 
песимістичних висновків щодо стану інституціоналізації демократії в Україні, націлює на пошук 
шляхів подальшої інституціоналізації. 

Важливими в процесі державотворення є висновки інституціоналістів щодо критеріїв та ознак 
успішної інституціоналізації. За С. Гантінгтоном ознаки успішної інституціоналізації це: 
раціоналізація авторитета, масова конвенційна участь, диференціація державних та громадських 
структур2. 

Такі критерії дають змогу дати неупереджену та аргументовану відповідь щодо результатів 
інституціоналізації демократії в Україні. На жаль, інституціоналізацію вітчизняної політичної 
системи не можна вважати успішною через персоналізований характер авторитету, слабкість 
громадянського суспільства, низький рівень конвенційної участі і наявність гострих суспільних 
конфліктів, що вирішуються у поза правовій площині. 

З метою оцінки стану інституціоналізації демократії в Україні можна використовувати шкали 
вимірювання рівня інституціоналізації, розроблені С. Гантінгтоном: адаптивність – ригідність; 
складність – простота; автономність –залежність, об’єднаність-дезінтеграція3. Як бачимо, і ця шкала 
вказує на суперечності політичної системи в Україні, структурам якої характерні 
недиференційований характер, слабка здатність до соціальної адаптації, дезінтеграція. Наприклад, 
нездатність політичних партій до компромісу з політичними опонентами, деструктивний характер 
опозиції. 

Проблемним питанням сучасної політичної науки є передумови інституційної ефективності. 
Неоінституціоналісти вважають, що джерело відтворення інститутів – це їхня легітимність у масовій 
свідомості. Основою політичних інститутів є не правові норми, а звички політичної діяльності і 
практичні дії. «Джерелом інституційних змін є еволюція світогляду людей»4. 

Також важливим елементом теорії неоінституціаналізму врахування ціннісних аспектів 
діяльності політичних інститутів. Він вказує на відсутність універсальних моделей демократизації, 
готовність суспільства до демократичних перетворень як передумова їхньої успішності. Тобто, 
трансформація політичних інститутів не може бути одномоментною. Навпаки, це тривалий процес 
постійної адаптації, так само і демократизація, що також розуміється як безперервний та 
безкінечний процес, динамічне явище. У цьому контексті, вітчизняні дослідники поділяють процес 
інституціоналізації на певні фази. Перша – це фаза легалізації інституту, тобто його організаційно-
правового формування та становлення. Друга – це фаза легітимізації, соціалізації та інтеріоризації, 
тобто активна адаптація інституту у суспільстві, суспільній свідомості, відповідність 
демократичним традиціям та нормам. Третя – це фаза зростання ефективності та спроможності 
інституту до само організаційних (синергетичних) процесів5. 

Користуючись такою типологією етапів інституціоналізації демократії можемо стверджувати, 
що в Україні друга стадія ще не завершилась. На доведення цього факту можемо навести 

                                                      
1 Хантінгтон, С. (2004). Политический порядок в меняющихся обществах. Москва: Прогресс-Традиция, 32. 
2 Там само, 52-53. 
3 Там само, 34-37. 
4 Елисеев, С. (2002). Выйти из “бермудского треугольника”: о методологии исследования посткоммунистических 
трансформаций. Полис, 6, 71. 
5 Денисенко, В. (2012). Трансформація інституційної системи в Україні в контексті світового досвіду. 
Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej. Ғ Kutno: Wyzsza Szhola Gospodarki Krajowej 
w Kutnie, 127. 
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соціологічні дані, що демонструють низький рівень підтримки державних інститутів. Недовіра 
найчастіше висловлюється чиновникам (83%), Верховній Раді України (82%), судовій системі 
(78%), політичним партіям (77%), Уряду України (75%), Президенту України (71%), Прокуратурі 
(70%), Національному банку України (68%), Верховному Суду (65%)1. 

В процесі трансформації політичної системи України суспільство зіткнулось з протистоянням 
старих і нових інститутів, що зумовлює необхідність деінституціоналізації авторитарних інститутів, 
що заважають становленню демократії. Парадоксом, на який звернули увагу представники сучасної 
інституційної теорії, є те, що інституційна система затверджується у суспільстві, незалежно від того, 
наскільки вона ефективна. 

Ця теза є важливим методологічним принципом аналізу процесів демократизації політичних 
систем, що потрапили у «пастку гібридності». Інституційна пастка – це сукупність неефективних, 
але стійких інститутів, у зміні яких не зацікавлений ніхто із значимих політичних гравців2. 

Дослідники відзначають такі системні причини вкоріненості неефективних інститутів як 
демонстративний характер деінституціоналізації старих інститутів, що не зачепила глибинних основ 
інституційного порядку і зберегла регулятивну функцію авторитарних практик та швидкими 
темпами руйнування старих і становлення нових соціальних інститутів, що пояснює нездатність 
останніх виконати компенсаторну інтегруючу і стабілізуючу функцію3. 

Водночас, неоінституціоналісти намагаються пояснити причини вкоріненості неефективних 
інститутів, а також мінливість і нестійкість інституціонального середовища бажанням провідних 
політичних акторів закріпити своє становище. За словами Д. Норта, нестійкість «правил гри» сприяє 
максимізації різниці між прибутками і витратами скарбниці і підтримується могутніми групами 
зі спеціальними інтересами4. 

Тобто, лінія на внесення дедалі нових поправок у законодавство від імені або за ініціативою 
домінуючих акторів, введення додаткових обмежень для «слабких» гравців впроваджується з метою 
знизити ризик поразки на виборах і підвищити власну електоральну перемогу, що дестабілізує 
інституційну систему колективної дії з управління і легітимації влади5. 

Наприклад, досі не було виконано положення коаліційної угоди від 21 листопада 2014 року6, 
що передбачала реформу виборчої системи в Україні і перехід до пропорційної системи 
з відкритими списками. 

Таким чином до сучасних суспільних обставин, що зумовлюють цінність 
неоінституціоналізсму як методу для аналізу демократизації політичної системи України варто 
віднести надмірну увагу до формальних аспектів інституційного реформування, високий рівень 
конфліктності суспільства, що вимагає Значення неоінституційної парадигми для демократизації 
в умовах сучасних українських реалій зумовлено конфліктністю та нестабільністю, суперечливим 
поєднанням частоти інституційних реформ та відсутністю докорінних інституційних змін. 

Отже, на сучасному етапі становлення демократії в Україні доцільно використовувати ряд 
теоретичних принципів неоінституціоналізму. Зокрема, застосування наукових розробок 
неоінституціоналістів до українських реалій вказують на те, що інституційні передумови 
демократії затверджені у нормативно-правових документах, однак виявляється недієвими 
на практиці внаслідок суперечностей старих і нових інститутів, незавершеності 
інституціоналізації демократії. 

                                                      
1 Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України (2019). Центр 
Разумкова. <http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-
ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy> (2019, липень, 25). 
2 Мациевский, Ю.В. (2018). В ловушке гибридности: политический режим в Украине после революции 2014 года. 
Полис, 1, 96. 
3 Головаха, Є., Паніна, Н. (2008). Українське суспільство 1992-2008: Соціологічний моніторинг. Київ: Інститут 
соціології НАН України, 16-17. 
4 Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: ФЭК 
«Начала», 32. 
5 Елисеев, С. (2002). Выйти из «бермудского треугольника»: о методологии исследования посткоммунистических 
трансформаций. Полис, 6, 38. 
6 Коаліційна угода (2014). <http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf> 
(2019, липень, 15). 
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Такий висновок вказує на необхідність широкого розуміння терміну політичний інститут, 
особливої уваги дослідників до неформальних, поведінкових аспектів функціонування інститутів 
демократії, їхньої відповідності вітчизняному суспільному контексту та ціннісним установкам 
українського населення. 

Теоретики неоінституціоналізму вказують і на основні перспективні завдання державного 
будівництва в процесі демократизації політичної системи України. Це необхідність стабілізації 
законодавства, еволюційна трансформація політичних інститутів в напрямку забезпечення 
самоорганізації політичних структур, норм і практик, балансу формальних та неформальних правил. 
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INTERACTION AND MUTUAL INFLUENCE  
BETWEEN THE POLITICAL AND ETHNOHISTORICAL 
SPHERES: PROBLEMATIC ISSUES AND THEIR SOLUTION 

The problematic «points» of interaction, crossing, and friction of the political and ethnohistorical 
spheres are considered. The idea is that stability in society is achieved not only due to the 
processes taking place in the political sphere, but also the state of the ethnohistorical sphere 
of multi-component society. The formation of the concept of ethnos as the main subject of the 
ethnohistorical sphere is traced. From the point of view of the energy concept of M. Weller, 
the strengthening or weakening of the state as the main institute of the political sphere is proved, 
depending on the activity energy of ethnic groups in various spheres of public life. The collision 
with the ancient social and political thought about the existence of several «partial men» (human 
being of a political, ethnic, economic, etc.) within each of us is explained. For each of them, it is 
time and chance to show activity in public life. The purpose of the liberal idea of acculturation 
of ethnic minorities and their integration into «big society» is also analyzed. For the multi-sectoral 
society of Ukraine, the issue of state-political sovereignty of certain ethnic groups and aggregate 
historical subjects was solved by using a wide range of autonomous subforms of state self-
organization of non-titular ethnic groups, which means getting them much greater autonomy 
in economic, fiscal, cultural and other issues. 
Keywords: sphere, political sphere, ethnohistorical sphere, ethnos, multicomponent society, 
political socialization, assimilation, state-political sovereignty. 

Будь-яке суспільство являє собою цілісну систему взаємопов’язаних між собою підсистем. 
Кожна з них має свою структуру, функції, завдання, характерні риси і в кожній країні формується, 
розвивається, трансформується на основі власного, неповторного, природного, соціального, 
економічного, духового середовища, зовнішніх та внутрішніх політичних обставин, досвіду, 
традицій тощо. При цьому сфера – «це царина буття людей, в якій вони об’єктивують свої потреби 
та інтереси, ставлять до реалізації повсякденні й перспективні життєві цілі, завдання і проблеми, 
розгортують нескінченну взаємодію з приводу чогось важливого й вартого у своєму житті»1. 
Основними сферами суспільного життя є політична, економічна, культурна, духовна, етноісторична, 
правова та ін. Починаючи з середини ХХ ст., у світовій науці формується розуміння того, що 
стабільність у суспільстві досягається завдяки процесам, що відбуваються саме в політичній сфері 
суспільного життя і є основою, відправною точкою політичних досліджень, в яких має поєднуватися 
загальнолюдське й класове начало, що здобуття та утримання влади не повинно домінувати щодо 
власне реалізації влади, її здійснення, використання, що є більш важливі цінності, недотримання 
яких знищить людство2. 

Політичній сфері, як й іншим основним сферам суспільного життя, назву дано досить давно 
в різний час і різними дослідниками. Дещо складніші обставини склалися навколо етноісторичної 

                                                      
1 Варзар, І. (2014). Сфера. Політологія. Навчальний енциклопедичний словник-довідник. Львів, 647.  
2 Тімашова, В.М. (2012). Політична сфера в сьогоденному історіологічному осмисленні. Державотворчі процеси 
в Україні та світі: реалії, проблеми, перспективи: vатеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 
31 жовтня 2012 р.). Івано-Франківськ, 4, 21. 
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сфери (на Заході її найчастіше називають «етнічна сфера» або «сфера етнічного життя»). Оскільки 
суб’єктом етноісторичної сфери є народи, які складаються з окремих осіб, можна стверджувати що 
вона, ця сфера, є центральним і організуючим фактором усього сферного життя людини, оскільки 
«в людському бутті… немає нічого абстрактного, безтілесного, «загальнолюдського», – навпаки: 
прямо чи опосередковано все має адресний етноісторичний зміст, етногеографічне походження, 
етноетичне сенсове звучання, етнокультурне забарвлення». І тому «етноісторичний момент 
у сферному людському бутті, звичайно, не має бути гіперболізованим, але й зовсім забутим тим 
більше не може»1. 

Ключовим поняттям етноісторичної сфери є поняття етносу. У сучасній філософській, 
політологічній, етнографічній та іншій літературі існує безліч підходів до визначення й тлумачення 
категорії «етнос», що в перекладі з давньогрецької означає «плем’я», «народ»2. 

Дуалістична етнічна концепція Ю. Бромлея розкриває етнос як суспільну одиницю, «тип 
суспільної групи, особливу форму колективного існування людей»3. А точніше – спонтанна 
міжпоколінна сукупність людей, що історично склалася на певній території та має спільні, досить 
сталі особливості мови, культури й психіки, а також свідомість своєї єдності та відмінності від 
інших подібних утворень, зафіксовану в самоназві, – підсумовує О. Антонюк4. На думку 
Л. Гумільова, «за своєю природою етнос це – ... тип людини – творця й носія певної культури»5. 
Існування етносу як суб’єкта соціального процесу на мікрорівні, суспільства – на макрорівні і 
нації – на мегарівні розглядає Ю. В. Бех, пояснюючи, що «зародження сучасного соціуму... може 
бути пов’язано з процесами формування... етнонаціональних спільнот»6. Народ, таким чином, 
займає проміжну позицію між етносом, що належить за своїми атрибутивними характеристиками 
до природи й, відповідно, до макрорівня, і нацією, що однозначно тяжіє до мегарівня. Соціальність 
на мікрорівні породжують етноси, що у своїй сукупності утворюють принципово нову системну 
якість – народ7. 

Як вважають Ю. Канигін і В. Кушерець, «етнос є духовним середовищем і базою знань 
стосовно кожної особистості, яка себе реалізує; у ньому діють складні й тонкі механізми 
соціального (суто людського) наслідування. Три інститути лежать в основі етносу як складного 
організму: рід (сім’я), релігія (церква) й мова. А їх завершенням виступає держава – втілення 
колективного (етнічного) розуму і моральності»8. При цьому держава є головним інститутом 
політичної сфери. 

У цьому контексті заслуговує на увагу енергетична концепція російського письменника і 
філософа М. Веллєра, який пов’язував геолокус перебування людського суспільства з послабленням 
або активізацією держави – засадничого інституту політичної сфери. Автор стверджує, що всі 
цивілізації виникали на суміщенні двох чи більше різнорідних ландшафтів. Поєднання таких 
ландшафтів, на його думку, означає його підвищену (порівняно з однорідним) енергетичність. 
Іншими словами, такий ландшафт дає людині більше шансів, починаючи з того, що в неї з’являється 
широка можливість маневрування власною енергією в будь-якому напрямі. Це і є так звана 
«свобода»: маєш бажання, – землю ори, або ліс рубай, або кораблі будуй і морем плавай, а хочеш – 
худобу випасай і т. д. У цьому випадку енергетика людини підключається до енергетики 
ландшафту, вивільняючи багато творчої і діяльнісної енергії (формуючи нові сфери і галузі життя). 
Далі, у міру розвитку цивілізації ландшафт «вирівнюється», тобто рівень його енергії значно 
знижується, що, як підсумовує автор, супроводжується падінням рівня народжуваності та 
послабленням держави9. 

На користь наведеної енергетичної концепції говорить і Ю. В. Бех, яка виходить з того, що 
«соціальний світ має квантово-хвильову природу й існує у вигляді енерго-інформаційного поля. 

                                                      
1 Варзар, І.М. (1994). Політична етнологія як наука: історіологія, історія, методологія, праксеологія. Київ, 65.  
2 Антонюк, О. (2005). Етнос. Малий етнополітологічний словник. Київ, 116. 
3 Бромлей, Ю.В. (1987). Этносоциальные процессы: теория, история, современность. Москва, 12. 
4 Антонюк, О. (2005). Етнос. Малий етнополітологічний словник. Київ, 117. 
5 Гумилев, Л.Н. (1990). География этноса в исторический период. Ленинград, 57. 
6 Бех, Ю.В. (2007). Саморозгортання соціального світу: монографія. Київ, 50. 
7 Бех, Ю.В. (2007). Саморозгортання соціального світу: монографія. Київ, 96. 
8 Каныгин, Ю.М., Кушерец, В.И. (2010). Библия и наука: в прошлом, настоящем и будущем. Киев, 171. 
9 Веллер, М. (2005). Все о жизни. Санкт-Петербург, 267-268.  
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Морфологію соціального буття, що саморозгортається в часі й просторі, утворює так звана 
інтелігібельна матерія, що лежить в основі ноосфери. Вона, по-перше, не сприймається звичайними 
засобами дослідження, особливо на мікро- і мегарівнях, а по-друге, вона продукується живим 
біологічним організмом, тому основним її продуцентом є людина й людські спільноти, наприклад, 
етноси»1. 

Якщо ж визнати етноісторичну сферу основною та базовою в суто людському бутті (зокрема 
в багатоскладовому соціумі), то відносно неї – як до «суті» – позиціонуються всі інші сфери 
(економіка, політика, духовність, культура) – вони є її «галузевими явищами». Іншими словами, 
діяльність людини економічна, політична, культурна та інша є проявом її етнотворчого начала, її 
суті. 

Розгортаючи тему, заявлену в статті, наведемо колізію з античної соціально-політичної думки 
про існування всередині кожного з нас кількох «часткових чоловічків», для кожного з яких настає 
свій час і випадок вийти назовні з метою проявити активність на суспільній арені. Деякі 
політетнологи (Ю. Бромлей, Р. Подольний, П. Куусі та ін.) доходять висновку про те, що 
стрижневим началом всезагальної історії усіх країн є різносенсова активність «всередині кожного 
з нас» найчіткіше трьох із тих «чоловічків» – «людини етнічної» (хомо етнікус), «людини 
політичної» (хомо політикос) та «людини економічної» (хомо економікус). Ті активні «чоловічки» 
на суспільній арені нерівномірно та різносенсово й зумовлюють виникнення різнорозвинутих і 
різнопрофільних сфер і галузей життя2. 

Виявляється, що ці «окремі люди» як всередині кожного з нас, так і у складі цілих народів, 
взаємодіють по горизонталі й вертикалі відповідно до потреб поточного історичного часу. Більш 
ніж звичайна активізація великої кількості «однопрофільних» людей дає в історико-громадському 
синтезі помітну активізацію цих людей в якійсь сфері життя або галузі життєдіяльності. 
Надзвичайна активізація політично активних людей, які взаємодіють між собою, утворюючи групи, 
організації, партії і т. п., невідворотно проявиться у вибухах масового масштабу, – революціях, 
протестах, страйках, заворушеннях тощо. Подібні ситуації загальногромадянської піднесеності 
П. Сорокін назвав «політизацією суспільного життя…»3. 

На підставі визнання стрижневим началом всезагальної історії усіх країн людини етнічної 
деякі вітчизняні вчені доходять висновку про її ферментуючі ролі у справі складання вказаних 
«часткових людей у кожному з нас» у цілісні народи-етноси. У разі ж безпосереднього 
контактування незадоволених своїм життям відчутно великих груп людей різноетнічного 
походження на суспільній арені слаборозвиненої країни сорокінські політизації спонтанно 
переходять у бунти, акції громадянської непокори, а то й скороминущі, але жахливі за своїми 
наслідками охлократичні псевдореволюції. 

Отже, кожний «прихований всередині нас» частковий чоловічок малозрозумілим чином 
працює на суспільній поверхні сфери життя та галузі діяльності. А як це стосується людини 
політичної? Виявляється, що на це питання дали відповіді вже мислителі Класичної Античності, а 
найповніше Платон, сформулювавши дві позиції. Перша: не лише «політичні люди», а й усі ті 
«часткові чоловічки» «по-особливому роблять свою справу щодо правління і підкори»4. При цьому 
правлінська справа – справа політична, тобто «справа рук і мізків політичного «чоловічка». Друга 
позиція Платона: стан справ всередині людських спільнот залежить від обставини, коли окремі 
«часткові чоловічки» можуть влаштувати «повстання проти всієї душі в цілому…», – та ще й «з 
метою встановити панування в ній (в душі) негідним чином»5. 

Епікур до цього всього додав положення про те, що на статус особи й взагалі на курс 
політичного життя «впливає відмінність між народами залежно від місця їх мешкання»6. Йдеться 
про те, що в глибині душі політикосів зароджуються перші коріння інституційного й відносинського 
складників політичної сфери. Тобто, процес зародження політичних інститутів в душах людей 
пронизано геополітичним началом та ще й з етнічним ядром. 
                                                      
1 Бех, Ю.В. (2007). Саморозгортання соціального світу: монографія. Київ, 72. 
2 Варзар, І.М. (2011). Політична етнологія. Пропедевтичний курс: авторський підручник. Київ, 21. 
3 Сорокин, П. (1936). Флуктуации материализма с 600 года до н. э. и аж до 1920 года. Белград, 19. 
4 Паркер, Д. (2000). Боден Жан. Енциклопедія політичної думки. Київ, 229. 
5 Там само, 230. 
6 Материалисты Древней Греции (1955). Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. Москва, 194.  
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Сьогодні проблеми етнонаціональних меншин тісно пов’язані з дискусіями стосовно 
індивідуальних прав людини і прав групи, громади. Як наголошує О. В. Картунов, останніми 
роками, все помітнішою стає тенденція посилення боротьби навколо прав людини та прав 
етнонаціональних меншин1. 

Боротьбі етнонаціональних меншин за свої групові, колективні права сприяла еволюція ролі й 
функцій держави з початком її перетворення на національну державу, сутність якої визначила 
американська дослідниця Х. Арендт. З часів освіченого абсолютизму, писала вона, «держава 
успадкувала як свою найвищу функцію – захист усіх, хто проживає на її території, незалежно від 
національності, і повинна була діяти як верховна правнича інституція… Трагедією національної 
держави стало те, що піднесення національної свідомості народу перешкодило виконанню цих 
функцій. В ім’я волі народу держава змушена була визнати громадянами тільки «націоналів», 
гарантувати усю повноту громадянських і політичних прав тільки тим, хто належав до національної 
спільноти за правом походження і фактом народження. Це означало, що держава частково 
перетворилася із засобу права на знаряддя нації». На переконання Х. Арендт, відбулося повне 
перетворення держави на знаряддя нації, причому нації етнічної, домінуючої. До того ж, 
«суспільство пронизав ліберальний індивідуалізм», а члени домінуючої етнонації перетворилися 
на «націоналів атомізованого суспільства»2. 

Сьогодні метою ліберальної ідеї є акультурація етнічних меншин та їх інтеграція у «велике 
суспільство». На думку М. Есмана, члени етнічних меншин можуть вітати інтеграцію як ключ 
до повного і рівноправного членства та участі в політиці й економіці. Інші можуть підозрювати в ній 
(інтеграції) небажану спробу знищити їх специфічну ідентичність та культуру. Завданням інтеграції, 
продовжує він, є прагнення делегітимізувати етнічний плюралізм як політично значущу реальність 
та надати членам меншин як індивідам можливість брати участь у житті нації на рівноправних 
засадах. Будучи об’єктивним науковцем, М. Есман відверто зазначає, що кінцевою метою 
ліберальної ідеї є асиміляція етнічних меншин. «Асиміляція, – пише він, – підтримується і вітається 
державними елітами, які вважають, що гомогенним населенням легше управляти, ніж 
плюралістичним, багатомовним суспільством, та й процес національного будівництва відбувається 
значно швидше» 3. 

З позицій політичної сфери, звернемося до двох різноакцентних за назвою праць К. Реннера 
«Держава і нація» (1899 р.), «Нація і держава» (1918 р.) та перевиданні останньої 1937 р., який 
звертався до парадоксу «квадратури кола», тільки надав йому іншого, етноісторичного сферного 
звучання. «Постулати нації і держави, – зазначав він наприкінці ХІХ ст., – відносяться один 
до одного як квадрат до кола: квадратури кола ніким не знайдено. Так само ніколи не буде знайдена 
чудодійна формула, що усуне тертя між державою і націями»4. 

Крізь призму досліджуваного нами питання в цьому парадоксі варта уваги й досі актуальна 
думка: в поліетнічному суспільстві не тільки титульний, а й кожний меншинський народ-етнос, – 
попри глибини історичних корінь його буття на цій землі, його фізичний масив і рівень соціально-
економічного та політико-культурного розвитку, – кожний з них має загальногуманне право 
на будування в цій країні свого багатосферного соціуму. Неспроможність або небажання 
політичного керівництва даної багатонародної країни рахуватися з цим етносоціополітичним 
об’єктивом є джерелом нескінченної серії політичних революцій в цій країні. 

У другій декаді років ХХІ ст. Україна двічі (влітку 2012 р. та восени 2017 р.) потрапляла 
до подібного «капкану». Щоб не повторити цю ситуацію, потрібно відповісти на такі запитання: 
1) хто в етноісторичній сфері є суб’єкт-творцем соціально-політичних процесів? 2) чи є народом (як 
основної «соціотворчої цеглини» людської цивілізації) будь-яка етнічна або національна меншина? 
3) як називати та яким соціально-політичним статусом наділити ту «провідну людність», яка має 
очолити соціум, згуртувати й політично консолідувати багатоскладову країну? 

На перше запитання у 30 – 70-х рр. ХХ ст. – в різних нюансах, але концептуально в одній 
тональності – відповідали А. Гелен, Л. Гумільов та Ю. Бромлей: в етноісторичній сфері суб’єкт-
                                                      
1 Картунов, О.В. (2005). Концепції прав людини та етнонаціональних меншин: від конфлікту до компромісу. 
Політичний менеджмент, 2, 4. 
2 Арендт, Х. (2005). Джерела тоталітаризму. Київ. 
3 Esman, M. J. (1994). Ethnic politics. New York. 
4 Синоптикус. Государство и нация (1906). Санк-Петербург: Типография Бусселя, 69-70. 
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творцями етнолюдських цінностей та орієнтацій, а, зрештою, й самих людей – є окремі люди 
відповідної статі, етнічні меншини, національні меншини та провідний, основний народ-етнос 
країни (останнє поняття належить Ю. Бромлею, 1978 р.). 

На друге і третє запитання відповідь така: усі людності на всіх чотирьох стадіях 
соціоцивілізаційної зрілості (роду, племені, народності, нації), попри їхню величину фізичного 
масиву, – всі вони є народами-етносами. Представники роду, племені й народності складають групу 
«етнічних меншин», а представники націй – групу «національних меншин». А вже виявлення 
потенцій для повноцінного практичного життя конкретних представників обох груп на конкретних 
площинах етноісторичної та політичної сфер, – це праксеологічна справа чинного законодавства, 
процедурного права та політичних технологій. 

Титульний народ-етнос в багатоскладовій країні, за визначенням І. Варзаря, – це «найбільший 
за своєю фізичною кількістю та найстаріший житель на цій геополітичній площині, який робить 
найвагоміший внесок у соціальну результативність життєдіяльності всього цього суспільства». 
Титульний народ-етнос дає своє ім’я не лише країні, а й державі та державно-політичним владним 
атрибутам: території і кордонам, природній специфіці і ландшафту, копалинам і шельфу, 
територіальним водам і повітряному басейну, дипломатичній службі і збройним силам, валютно-
фінансовій системі і типу економіко-господарської діяльності, парламенту і уряду, мові офіційного 
спілкування і моделі культурного засвоєння людиною світу, торгівельно-культурним і 
зовнішньополітичним взаєминам народів-співвітчизників і т. ін.1. 

Сьогодні не професійно задіяна концепція «мовної українізації системи освіти національних 
меншин» об’єктивно вилилася в безпрецедентну напругу на західних кордонах України з усіма 
країнами – членами Євросоюзу. Головні дві причини нами тут вбачаються в наступному. По-перше, 
керівні політичні особи та політичні команди політичної сфери розглядають етнічні та національні 
меншини не в якості народів-співвітчизників, а в якості «чужинських зайдів», від яких бажано якось 
позбавитися. По-друге, у складі згаданих політичних команд, безумовно, є й прогресивні особи та 
групи осіб, які позитивно ставляться до народів-етносів, але бачать для них лише один шлях 
інтегрування в українське суспільство – мовно-культурну асиміляцію. 

На противагу цьому, політична теорія ще за часів греко-римської класики, не кажучи вже про 
сучасність, розводить і диференційовано аналізує поняття «народ», «суспільство», «держава», 
«нація», не ототожнюючи їх. Висновок з арсеналу політичної думки Античності, доопрацьований 
політичною етнологією наших часів, такий: у тому людському середовищі, де є великий прошарок 
неімущої людності різного етнічного складу, люди з низькою політичною культурою і розмитою 
правовою свідомістю, – в такому середовищі не може бути громадянського суспільства, демократії 
та правової держави, там не може бути й мови про суверенність країни та ефективного 
функціонування будь-якої з областей державної політики. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що, по-перше, державно-політична 
суверенізація окремих етносів та сукупних історичних суб’єктів багатоскладового суспільства, яке 
маємо в Україні, потребує багатої і різноманітної палітри засобів, форм і рівнів. Питання потребує й 
оновлення її теоретико-методологічного осмислення та публічної інтерпретації. 

По-друге, у багатоскладовій країні держава може бути унітарною, але з широким спектром 
автономістських субформ державної самоорганізації не-титульних етносів. Це означає, що 
географічні й етнічні регіони та області повинні отримати набагато більше самостійності 
в економічних, бюджетно-фінансових, фіскальних, культурних, інших питаннях. При цьому 
вертикаль влади слід вибудовувати знизу – вгору, – від сільських рад, територіальних громад і 
місцевого самоврядування, які делегують нагору тільки ті функції, які самі «низи» в об’єктивному 
сенсі й обсязі просто не можуть виконувати. 

По-третє, якщо на місця передається контроль за значною часткою бюджету, – одночасно 
передається й відповідальність за фінансування низки місцевих програм, які до цього здійснювала 
політична сфера, тобто політичне центральне керівництво. Цей механізм дозволяє зберігати єдність 
регіонів країни. Вільна конкуренція її несхожих, самобутніх складових дозволяє точніше реагувати 
на внутрішні й зовнішні виклики, яких стає дедалі більше. При цьому фінансово-бюджетну 

                                                      
1 Варзар, І.М. (1994). Політична етнологія як наука: історіологія, історія, методологія, праксеологія. Київ, 
127-128. 
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децентралізацію країни потрібно створювати паралельно з гуманітарно-культурною 
децентралізацією. Тобто, невтручання в особисте життя, гуманітарно-культурна автономія регіонів і 
областей, єдність у протилежностях – ось перспективний шлях незалежної суверенної України 
до демократії. 

По-четверте, місцеве (муніципальне) самоврядування має бути втіленням, комбінацією, 
моделей державно-політичного устрою на суто конкретному і місцевому (регіональному) 
етноісторичному ґрунті. Запорукою послідовно-мирного та демократичного плину місцевого 
політичного життя є особливий, знайдений (вироблений) саме на цьому місці, в даній етнічній 
місцевості образ специфічного співвідношення повноважень центру та даної етноісторичної 
людності. 
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MILITARY ELITE: HISTORICAL TRADITIONS  
OF INFLUENCE ON STATE-BUILDING PROCESSES 

The widespread understanding of the military elite is its definition as a selected group of senior 
officers, generals, admirals in higher positions of military leadership, which exercise the most 
important managerial functions in the system of state armed defense. In this case, the military elite 
can be considered as a group of the best experts in each of the branches of the military 
management system. We have grounds to include the best specialists in the fields of military 
science, military education, management system, including civilian specialists and reserve and 
retired officers into the military elite.  
The statement of the problem with respect to the “political face” of the military elite in one way or 
another requires recognition of the justified warning regarding the claims of the military elite for 
the political leadership of the whole country and the replacement of the entire ruling class. 
The military elite has an extremely important role in society. Socio-political processes form the 
army as a conservative, force-based institution, which makes the socio-political position of the 
elite traditionalistic in nature. At the present stage of development, Ukraine needs a powerful 
military elite, which is one of the constituent guarantees of the power and prosperity for modern 
states. 
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Військова еліта відіграє надзвичайно важливу роль у житті суспільства. Соціально-політичні 
процеси формують армію як консервативний, силовий інститут, що позначається на традиціоналізмі 
соціально-політичної позиції еліти. Для військовика дисципліна, порядок, організованість є 
нормами повсякденної життєдіяльності. На сучасному етапі розвитку Україна потребує могутньої 
військової еліти, котра наділена всіма якостями для боротьби з агресією ворогів та забезпечення 
альтернативних шляхів у вирішенні сучасних проблем та протистоянні їм. Якісна підготовка кадрів 
у армії є однією із складових гарантій могутності та розквіту сучасних держав. Специфіка 
армійської життєдіяльності визначає відносно ізольоване від громадянського суспільства життя 
військових частин. Унаслідок цих обставин серед військової еліти підтримується дух особливої 
солідарності військовослужбовців. Завдяки цьому вона може зберігати себе навіть за умови руйнації 
держави. 

Метою статті є визначення поняття «військова еліта» та її ролі у процесі державотвотворення. 
Виходячи з зазначеної мети, необхідно вирішити наступні науково-дослідні завдання: обгрунтувати 
провідне завдання українського суспільства щодо формування військової еліти сучасної України, як 
потужної зброї у процесі розвитку держави; дослідити історичні витоки формування української 
еліти та її головні ознаки. 

Дослідження проблематики військової еліти та її участі у процесі державотворення 
незалежної України є важливим напрямом сучасних політологічних та історичних пошуків. На 
початку державного відродження України правляча еліта в основному формувалася з різних 
прошарків колишньої номенклатури та частково – з націонал-демократичної опозиції. Одна частина 
номенклатурної еліти стала на шлях зміцнення державної незалежності України, але стосовно 
політичних та економічних реформ зайняла половинчасту, вичікувальну позицію, а інша – 
відстоювала збереження колишнього ладу і повернення до «оновленого» СРСР. 

Правляча еліта в Україні на цьому етапі суспільного і державного розвитку виявилася 
неспроможною до швидких комплексних реформ. Часткові реформи у сфері фінансової стабілізації, 
приватизації і лібералізації зовнішньої торгівлі, проведені цією елітою, не могли забезпечити вихід 
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України на рівень країн з ринковою економікою. Тому Україна розвивалася в рамках «третього 
шляху» – шляху олігархічного капіталізму. 

Специфіка української військової еліти полягає у тому, що сама вона є елітою перехідного 
періоду: переходу від «старої еліти» автоматичного визнання вищих військових такими саме 
представниками до появи «молодих генералів», які володіють іноземними мовами, мистецтвом 
воєнно-політичного аналізу, сучасного політичного мислення, мистецтвом прийняття колективних 
рішень, як у європейських оборонних структурах. Поки що це здебільшого представники воєнно-
технічної частини військової еліти, носії командування, які пройшли вишкіл у системі міжнародних 
гуманітарних операцій у взаємодії з військовою елітою країн Заходу. Їх владні інтенції ще 
не включають сферу воєнно-політичного управління, а тим більше сферу великої політики. 

Актуальність розкриття змісту даного питання викликається потребою наукового 
узагальнення наявного теоретичного та практичного оперативного досвіду‚ який має допомогти 
з’ясувати місце, роль і зміст військової еліти у процесі реформування Збройних Сил України, 
враховуючи динамічну тенденцію впровадження стандартів НАТО, у взаємодії з військовою елітою 
країн Заходу, а також її провідне місце у розвитку демократичної держави. 

Аналіз феномена військової еліти з точки зору наукового знання зумовлений різними 
чинниками. Воєнно-політичні перевороти у країнах «третього світу» нерідко здійснюються 
представниками військової еліти, чи побоювання «цивільного» уряду розвинених країн стосовно 
узурпації їх влади, спрямовані на військову еліту, або ж остання претендує на помітне місце 
у структурі правлячого класу. Ця проблема може бути представлена в більш оптимістичному ключі, 
начебто у платонівському дусі – з верстви стражів-воїнів у грецького мислителя могли 
рекрутуватися найкращі представники у правлячу верству. Відмітимо, що з 44 президентів США 
12 були генералами: Вашингтон, Джексон, Гаррісон, Тейлор, Пірс, Джонсон, Грант, Хейз, Гарфілід, 
Артур, Б. Гаррісон, Ейзенхауер1. 

Поступово формуються нові підходи до функцій військової еліти у країнах «політичного 
ризику». На неї покладаються нові завдання – у Іраку та Афганістані американські командири 
виконують функції мерів міст, координують економічний розвиток регіонів, відновлюють юридичну 
систему, беруть участь у підготовці поліцейських сил, навчанні основам бізнесу місцевих 
підприємців, у тому числі в справі допомоги створити бізнес жінкам. 

Еліта з’являється в результаті індивідуального чи групового рішення взяти відповідальність 
за смисл та перспективу розвитку деякої спільноти на себе. Той, хто прийняв таке рішення, стає 
правлячим класом – претендентом на еліту. Традиційно в теорії поняття правлячий клас та еліта 
не розрізняються. Але український досвід змушує їх розрізняти. 

Ознака перша – благородство, тобто еліта має жити за принципами, а не за інтересами. Хто 
з представників еліти порушує прийняті принципи, має за це відповідати життям. Не страшно, якщо 
через переслідування власних принципів представник еліти змушений їхати в еміграцію, бо там він 
може продовжувати боротьбу і зрештою перемогти у перспективі. 

Ознака друга – інтелектуалізм, публічна компетентність, стратегічність та рефлексивність. Тут 
у України дві біди. По-перше, фронтирна країна зрідка встигає накопити достатньо інтелектуалів-
стратегів для цивілізаційної роботи. В Україні ж ні інтелектуалізму, ні стратегічним компетенціям, 
ні рефлексії ніде не вчать. Виникає проблема – інтелектуалам-стратегам можна вчитися лише 
на чужих зразках, але їх за це потім ненавидитимуть націоналісти, які просувають архаїчні та 
застарілі підходи всупереч інтелектуалізму, стратегуванню та рефлексивності. 

Ознака третя – цивілізаційний рівень домагань. Щоб бути елітою, потрібно завжди мати 
граничний рівень домагань. Для еліти жодні виправдання тут не приймаються. Обмеженість 
ресурсів це не причина відмовлятися від такого рівня домагань. Тобто рівень домагань породжує 
ресурси, а не ресурси визначають рівень домагань. Замало перемогти всіх у внутрішній політиці – 
потрібно перемагати політиків міжнародного рівня. 

Ознака четверта – тактична гнучкість, хитрість, виверткість, інноваційність, але не за рахунок 
втрати стратегії. Неінноваційність нинішнього правлячого класу, яка зумовила реформи за чужими 
зразками і відмову від власних творчих ініціатив, призвела до кривавих наслідків. Інноваційні самі 
                                                      
1 Цюрупа, М.В. Соціально-філософський аналіз місця військової еліти в структурі правлячого класу у контексті 
процесів державотворення. <www.conference-ukraine.com.ua/data/uploads/articles/virtus3-curupa.pdf>  
(2019, червень, 10). 
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по собі Мінські домовленості зайшли в глухий кут саме тому, що тривалий час український 
правлячий клас взагалі відмовлявся від тактичної гнучкості та інновацій. І в цей час на фронті 
продовжували гинути люди, а напруження в суспільстві наростало. 

Ознака п’ята – виробництво перспектив. Самі по собі перспективи для громади здаються 
правлячому класу чимось таким, що є бажаним, але його можна проігнорувати. Направду це не так. 
Перспективи – раціональні та емоційні – мають виробляти здебільшого філософи, літератори та 
митці. Вони потрібні для позитивного сприйняття життя, для довгострокового розвитку, для 
оптимізму, надії, прогнозів і т. д. Але в політичній площині вони найбільш значимі для позитивного 
демографічного зростання1.. 

Ознака шоста – еліта – «це кішка, яка гуляє сама по собі». Будь-яка резервація є 
контрольованою ззовні. Еліта намагається розірвати кордони, вийти за межі – як у інтелектуальному 
плані, так і в організаційному. Справжня еліта має експансивно-інтелектуальне спрямування 
на індивідуальній основі. Залежність значної кількості нинішніх представників правлячого класу від 
здирників-олігархів та продажних політиків робить неможливим їх перетворення на еліту. 

ХХ століття породило багато акцентуацій та викривлень уявлень про еліту – викривлення 
надбагатств (багатії – це еліта), викривлення спецслужб та військових (спецура та військові – це 
еліта), технократичне викривлення (технократи – це еліта), викривлення толерантності (меншини 
мають право на участь в еліті), викривлення через кіно, медіа та політтехнології (шоу-мени – це 
еліта). 

Слід зробити засторогу щодо нейтральної позиції військової сили як такої: загалом 
схвалюється нейтральна позиція армії під орудою військової еліти. Зазвичай військову еліту 
тримають осторонь від розробки принципових засад внутрішньої політики. Однак, коли агресивний 
політичний курс вимагає від країни проведення збройних змагань, така держава «включає 
генералітет у процес прийняття політичних рішень» і мілітаризується політична верхівка. У випадку 
взаємодії політичної еліти як визначальної та військової еліти в структурі правлячого класу 
Німеччини англійський вчений У. Ширер показав, що у цій вкрай мілітаризованій державі військова 
еліта була «підкорена» фашистською верхівкою та фактично змирилася з цим станом. 

Вищенаведені міркування віддзеркалюють динамічні реалії XX–XXI століть, коли політична 
та військова еліти намагаються знайти підтримку одна одної. Але в історії формування правлячого 
класу були періоди, як в епоху феодалізму у Японії, коли військова еліта (сегуни, клани даймьо) 
мала більшу вагу порівняно з цивільними урядами. Політичні наслідки такого співвідношення сил 
політичної та військової еліт давалися взнаки сотні років у Японії зв’язки між членами військової 
еліти склали мережу місцевих владних відносин, що конкурували з центральною владою (рінгі)2. . 

У контексті заявленої теми важливо вказати, що політична діяльність військовослужбовців, 
вищий прошарок яких становить еліта, у переважній більшості армій світу обмежується участю 
у політичних виборах. Нерідко забороняється індивідуальний активізм (членство) в діяльності 
політичних партій, водночас можуть здійснюватися заходи, щоб не ізолювати їх від важливих 
політичних процесів, наприклад, у США більше 200 спеціально підготовлених офіцерів працювало 
в Іраку та Афганістані на вибори президента США 2000 р. 

Важливим питанням є ідейно-політична позиція військових еліт нашого часу. Традиціоналізм 
у політичній позиції військової еліти парадоксальним чином може поєднуватися 
з революціонарністю. Якщо ліво-революційна позиція Уго Чавеса, колишнього військового 
командира, президента Венесуели, одного з творців проекту «Соціалізму XXI століття», може 
вважатися не показовою, то приклад молодих офіцерів Лівії на чолі з Муаммаром Каддафі вже 
можна вважати винятком. Виборовши владу, молоді революціонери з військової еліти за 40 років 
з часів «Великої джамахірійської революції» 1969 року докорінним чином перетворили 
суспільство3. 

Переходячи до розкриття змісту поняття «військова еліта», потрібно зауважити, що 
в онтологічному, життєвому плані військова еліта зв’язана з особливим соціальним станом, 
                                                      
1 Дацюк, С. (2017). У пошуках еліти. <https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5a339b2a427a0/> (2019, червень, 10). 
2 Афонін, Е.А., Ганжуров, Ю.С., Лісничий, В.В., Радченко, О.В. (2008). Політичні партії як суб’єкт 
модернізації політико-управлінської мети в умовах політичної модернізації. Київ. <www.irbis-nbuv.gov.ua/ 
cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe> (2019, червень, 10). 
3 Криза в Зімбабве (2016). <www.argumentua.com> (2019, червень, 10). 
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позначеним поняттям «офіцер». Георг Гегель вказував, що під час війни цей особливий стан 
перетворюється у всезагальний. 

Здебільшого під поняттям «військова еліта» часто розуміють верхівку офіцерського корпусу 
армії та сил флоту. В цій трактовці виходять з того, що, власне, офіцери є найбільш освіченою і 
професійно підготовленою частиною особового складу Збройних сил, вони виступають ядром, який 
стягує до себе інші ієрархічні рівні управління. Незважаючи на дещо іронічне ставлення 
до інтелектуального рівня вищих військових, зазвичай в українському соціумі другої половини 
ХХ століття, ми вважаємо за необхідне нагадати думки протилежного спрямування К. Клаузевіца, 
Наполеона Бонапарта, видатного психолога Б. Теплова. Останній писав у роботі «Розум 
полководця», що розумова діяльність полководця належать до однієї з найскладніших 
в інтелектуальному відношенні1. 

Поширеним розумінням військової еліти є визначення її як добірної групи старших офіцерів, 
генералів, адміралів, що знаходяться на вищих посадах військового керівництва, здійснюють 
найважливіші управлінські функції у системі збройного захисту держави. У такому разі військовою 
елітою можна вважати групу найкращих фахівців у кожній з галузей системи військового 
управління. Ми маємо підстави віднести до військової еліти найкращих фахівців у галузі воєнної 
науки, військової освіти, системи управління, включно з цивільними спеціалістами або офіцерами 
запасу, у відставці тощо. 

Постановка проблеми стосовно «політичного обличчя» військової еліти так чи інакше 
потребує визнання справедливості перестороги щодо претензій військової еліти на політичне 
керівництво всією країною, на заміну собою усього правлячого класу. У надзвичайному випадку 
військова хунта перебирає насильницьким шляхом усі владні повноваження (Греція, Чилі), 
у поміркованому варіанті вищі військові встановлюють режим, який править за умов «надзвичайних 
обставин» (Пакистан до недавнього часу, Бірма) до слушної нагоди переходу до демократичного 
режиму. Здавна існують побоювання, що військові, які за Аристотелем становлять «душу держави», 
можуть стати на чолі всього суспільства, особливо у скрутні часи. Той зауважував: «Душею 
держави є військові та ті, кому належить чинити правосуддя, а крім того люди, які радяться про 
державні справи, у цьому і виявляється політична мудрість2. 

Одже, на сучасному етапі розвитку Україна потребує могутньої військової еліти, котра 
наділена всіма якостями задля боротьби з агресією ворогів та вирішення альтернативних шляхів 
у вирішенні сучасних проблем та протистоянні їм. 

Щодо історично-наукового аспекту функціонування військової еліти, то важливо простежити 
зв’язок військової еліти з економічними елітами, залишаючи осторонь поширену кваліфікацію їх як 
«клани» чи «сім’ї». На важливість цього зв’язку вперше звернули увагу в США, досліджуючи 
«зрощування» військової та економічної еліти є вимоги безпеки та закритості оборонно-
промислового комплексу, необхідності забезпечувати поповнення бюджету держави. 

Водночас військова еліта залишається закритою, вона зберігає елементи кастовості, 
тримається осторонь серед інших еліт, що входять до структури правлячого класу. 
Ми погоджуємося з думкою, що до складу правлячого класу входять активні, потужні еліти 
з владними інтенціями, серед яких і вирізняється військова еліта. 

Таким чином, на фактичному та історичному матеріалі доведена плідність положень 
провідних українських вчених, що правлячий клас – це «депутатський корпус парламенту, 
адміністративно-управлінська еліта, еліта 

судової влади, дипломатична і військова еліта, лідери політичних партій, громадських рухів, 
керівники впливових політологічних центрів, фондів, політичні технологи, політичні журналісти й 
коментатори»3. 

Отже, проаналізувавши історичні події, можна дійти певних висновків. 
По-перше, історія начебто вимагає існування в теренах правлячого класу військової еліти. Як 

показують історичні приклади, військова еліта є вирішальною у формуванні нації як окремої гілки 
                                                      
1 Цит. за: Цюрупа, М.В. (2013). Військова еліта України: її місце і роль у структурі правлячого класу. 
<www.nudu.io.ua/s480537/> (2019, червень, 10). 
2 Беглиця, В.П., Ярошенко, В.М. (2015). Політична еліта. Миколаїв, 28. 
3 Рудич, Ф.М. Політичний клас в сучасній Україні: методологічний аспект визначення характеристик. 
<www.dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26611/16-Rudych.pdf> (2019, червень, 10). 
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в історії існування людства. Представники еліти, військовослужбовці, офіцери та політики завжди 
відігравали вирішальну роль у життєдіяльності держав. 

По-друге, багато історичних битв вирішувались завдяки прогресу, котрі створювала військова 
еліта. Вікові традиції, витримка, хоробрість та світлий розум – все це стало вирішальними 
складовими у процесі державотворення. Таким чином можна сказати, що основу міцності 
функціонування держави становить військовий елітарний клас. 

По-третє, військові братства мали на меті розвиватись та рухатись вгору, збагачуючи віковічні 
традиції новими могутніми принципами, котрі поклали основу у традиційних та нетрадиційних 
методах боротьби. 

У даному контексті доцільно розглянути і появу військової еліти України, яка тісно пов’язана 
з етапами вітчизняного державотворення і відрізняється від процесу інституювання офіцерського 
корпусу в Європі, який становить кістяк сучасної еліти на Заході. 

Якщо прибічники функціонального підходу до еліт вважають головною ознакою її 
причетність до владних і управлінських структур, а прихильники ціннісного підходу визначальною 
ознакою еліти вважають перевагу в культурі, освіті, моралі, у «духовному аристократизмі», то 
у демократичній теорії еліта розглядається такою управлінською групою, що придатна 
до управління і водночас бути силою, покликаною оберігати суспільство від неконтрольованого 
тиску й неврівноваженості демократичних процесів. 

Відтак, військова еліта України представляє той прошарок збройної організації, яка є 
демократичним силовим інститутом, складовою суспільства, підконтрольною і керованою вищою 
владною структурою. 

Призначення на посади, присвоєння вищих військових звань відбувається виключно через 
рішення вищого політичного керівництва України. 

Якщо відійти від вузького підходу до визначення еліти як верстви добірних, професійно 
підготовлених до політико-управлінської діяльності людей, то військовою елітою України слід 
вважати підсистему людей і добірних управлінських структур, військові частини і з’єднання. 
У підсистемі військової еліти тоді можна виділити такі елітні елементи: 

– добірну верству представників воєнно-політичного управління і військово-соціального 
управління стратегічного рівня; 

– професійну верству найкращих спеціалістів бойового, інженерного, матеріального 
технічного забезпечення; 

– науково-інтелектуальну еліту з вибраних представників військової науки та військово-
промислового комплексу; 

– військово-педагогічну еліту з високоосвічених військових педагогів та інших 
представників системи військової освіти; 

– елітні частини, що вирізняються від інших найвищим військовим вишколом та здатністю 
виконувати особливо відповідальні завдання воєнно-політичного штибу. 

Майже за 30 років незалежності України та існування національного війська не набуло 
поширення практика дієвої участі колишніх представників військової верхівки у владно-
політичному і управлінському процесі високого рівня на відміну від США, у яких Чейні, Пауєлл, 
Рамсфелд, сотні колишніх військових адміністраторів знаходяться на вершинах влади або входять 
до складу Рад директорів транснаціональних кампаній1. 

Українські офіцери мають низьку соціально-політичну активність, не мріють про високі 
владні верхів’я. При тому, що управлінська діяльність військових керівників, за визнанням 
найкращих авторитетів у галузі управління – Емерсона, Тейлора, Теплова – належить до найбільш 
складних, напружених у розумовому і вольовому відношенні, доступних небагатьом управлінцям 
у смислі ефективності, а військові керівники мають досвід управління сотнями та тисячами 
підлеглих. 

Слід зважати на відсутність механізму формування політичних лідерів і реалізації 
«людського капіталу» армії, бо авторитарний стиль керівництва, недостатній простір для 
ініціативи в службовій діяльності, штучне відокремлення верхівки Збройних сил України від 

                                                      
1 Вовканич, С. (2014). Українська національна ідея та еліта в духовно інтелектуальному забезпеченні 
державотворення. Львів: ІРД НАН України. <http://ird.gov.ua/irdp/p20140102.pdf> (2019, червень, 10). 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2019 

 55

управління державою фактично унеможливлюють рекрутування вищого командного складу 
у структури правлячого класу. США на прикладі успішної діяльності генерала К. Пауєлла – 
«героя» війни в Іраку 1991 року, у подальшому держсекретаря, довели доцільність такої 
трансформації. Має рацію історик новітньої України Орест Субтельний, вказуючи, що 
«українській національній еліті не вистачає якості»1. 
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POLITICAL NETWORK AS AN ENVIRONMENT 
FOR INTERACTION BETWEEN THE PUBLIC  
AND THE AUTHORITIES 

Political network as a model of representation of public interests has been analyzed, its 
characteristics considered. It has been determined that a political network is an environment for 
interaction between the public and the authorities. The main types and levels of political networks 
have been singled out. The phenomenon of “trust” has been analyzed as the main element of the 
effective functioning of political networks. Now political networks are an environment where 
public interests are not just represented but accepted by the authorities as mandatory 
recommendations for the approval of effective political decisions supported by the entire society. 
This approach exactly, which is based on the interaction between the authorities and the public 
in the course of developing public policy, would ensure a high level of trust, a stable political 
system and a sustainable development of the state. 
Keywords: public policy, model of interests representation, political network, interaction between 
the public and the authorities, type of political network, level of political network, trust. 

A precondition for the democratic development of any state is the effective interaction between the 
public and the authorities. According to their political regime, the people are the only source of power in a 
state. A lack of interaction between the public and the authorities holds back the development of the state 
which, under crisis conditions, triggers destructive processes in a society. In particular, the society does not 
accept or does not share the ways and methods of achieving the set objectives, the amount of and 
justification for the resources that are used in the process of making and implementing government and 
administrative and political decisions. As a result, a stratification of society and the public sphere occurs 
meaning that applied to the environment of developing and implementing the public policy. 

Presently, there are a lot of direct democracy tools that enable the public to influence 
the development of public policy: citizens’ applications, public consultations, petitions etc. However, these 
tools are ineffective without an environment of interaction between the public and the authorities. 

This situation is exactly what promoted the emergence and development f political networks, an 
environment wherein the state authorities and the civil society interact. All of this has considerably broadened 
the public policy domain and the proposals and recommendations of the civil society developed together with 
representatives of public authorities often are integrated in legislation and have a mandatory nature. 

This article aims to analyze the manner of the functioning of political networks as an environment for 
interaction between the public and the authorities. 

Presently, scholars do not have a unified outlook on the model and form of interaction between the 
public and the authorities. However, most scholars’ opinions converge in that it is the political networks 
that are the necessary environment for the interaction between the public and the authorities and where all 
the conditions exist to develop a political agenda. 

A political network as a model of interests representation considers interaction between the state and 
society from the point of view of the middle level, meaning a separate entity where mutual relations exist 
among multiple independent social actors representing public administration, civil and business structures. 
It is important for a model of this type to formulate a joint interest and to have a voluntary cooperation 
among the actors based on trust, mutual dependence and equality. All network participants are considered 
to bear equal responsibility and obligations, which in theory makes it impossible to apply pressure. It means 
that, in developing a public policy agenda, proposals from the public and the authorities are equally taken 
into consideration. Due to the especially created conditions, a political network has cooperation among 
representatives of the public sector, business entities, and the authorities that has a ready-made decision as 
its output, the decision being satisfactory to all parties. 

According to a definition by T. Borzel1, a political network means a set of relatively stable relations 
that unite a multitude of different actors who share resources to achieve common goals. Political networks 
                                                      
1 Borzel, T. (1998). Organizing Babylon On the Different Conceptions of Policy Networks. Public Administration, 1, 121. 
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have a number of characteristics that make them different from other forms of administrative activity 
in the area of social needs and interests. First, the political networks theory rebuilds relations between 
public administration and modern society: 

– a political network is numerous organizations and institutions implementing the communication 
between the civil society and the state; 

– there is a mutual interest among the organizations and institutions that participate in the network. 
This interest is conditioned not just upon dependence on the resources but on the striving to achieve 
common goals; 

– all network participants are equally engaged in the process of developing a political decision 
using both formal and informal rules. 

Second, the political networks theory restores the relations between administration and politics. 
An approach to public administration from the standpoint of political networks shows interest in the 
political field. In this manner, political networks form an important addition to the existing arrangements 
of political power. Aside from that, it expands the available resources for solving social problems and 
introduces new features to it, those of responsibility, culture of dialog, trust etc. 

Third, the effectiveness of network structures in the development of political decisions is not 
permanent. Political network researchers note a number of factors that help enhance the network 
effectiveness. These include sufficiency of resources and the overall network stability. However, 
the integrated nature of the network has a much higher importance as well as its ability to serve 
as an environment for interaction between the public and the authorities. 

Fourth, political networks have their special consensus culture: a network is a contract structure that 
includes a number of contracts arising from the agreed formal and informal rules of communication. 

Therefore, a political network is an environment for interaction of governmental and non-
governmental entities (institutes of civil society, business community etc.) to formulate and attain public 
policy goals. To consider the interaction between the public and the authorities in more detail, one needs to 
analyze different approaches used by scholars to define the notion of a “political network”. 

The concepts of public policy “community” and “networks” first appeared in scientific literature 
in the 1970s. Historically, the concept of “community” in public policy was formulated before the concept 
of “network” by D. Walker who elaborated on the selection of problems for political agenda. He showed 
using, in particular, the US Senate as an example, that the agenda is formulated by a certain community 
establishing a network of cooperation between civil society institutions and the authorities. According to 
D. Walker, a public policy community is formed out of innumerable voluntary public and governmental 
organizations who unite professional civil servants, politicians and experts. These groups specialize in the 
field of public policy and play a core role in the process of identifying problems that must be solved both by 
representatives of civil society and politically responsible officials1. 

A special view on the nature of political networks is entertained by the western researchers D. Touk 
and D. Marsh. They believe that the actor who controls important resources has a key position in a political 
network:  

– economic (physical and financial resources, consumption benefits, conditions for obtaining cash 
revenue);  

– information (knowledge);  
– administrative and political (appointment to office, political decision-making, approving 

legislative and other normative acts etc.);  
– personal qualities of a social actor that help maximize the benefits to another actor2. 
Scholars believe that the availability of the relevant resources and their balance determine the power 

of the actor and their place in the network hierarchy. Joining a network, the participant gains access to its 
resources, the “network capital”. The peculiarity of network capital is in the synergy effect resulting from a 
consolidation of the images and good wills as well as the information, cognitive, expert, financial and 
resource potentials of the network participants. The phenomenon of equality of the network participants is 
also explained in the context of the rational choice concept. This phenomenon is defined not just by formal 
and legal independence and autonomy of their existence but also by comparing their equivalent resources 
(from the point of view of getting benefits), even though they may not be equal. 
                                                      
1 Ситник, С.В. (2011). Мережева структура публічної політики. Державне управління: удосконалення та 
розвиток, 5. 
2 Marsh, O., Rhodes, R. (1992). Policy Networks in British Government. Oxford:Clarendon Press, 311. 
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In the information society, a balance of equivalence of resources of both governmental and non-
governmental players is struck. Business entities are turning themselves into leading centers for collecting 
and storing economic information and of highly sophisticated management. Public organizations and 
universities are becoming centers for the development of political and social technologies and originators of 
knowledge on social and applied problems of strategic vision of social development. Overall, the private 
sector achieves a high level of communication and gains international contracts that bring it certain 
advantages in relation to political and administrative resources. They cancel or significantly reduce the 
effects of the iron law of hierarchy according to which power of one person over another person depends 
not on their merits and capabilities but on their positions in a hierarchical pyramid. 

Thus, the special feature of the public policy networks is in that they represent the model 
of administering public affairs that ties the state to the civil society. The structure itself is represented by 
a set of governmental and non-governmental organizations and private persons having common interests 
and is made up with a view to achieving consents in the process of sharing the resources that the actors 
have. In spite of a possible irregular distribution of information resources, the participants knowingly 
assume the obligation to interact, recognize the resource dependence and exercise the culture of consensus. 
Accordingly, all the actors have equal rights in formulating a joint decision. 

For example, almost all researchers of public policy networks uphold the idea of R. Rhodes that the 
main precondition for the existence of a network is observing the “rules of the game,” such as pragmatism, 
priority of national interests, and decision making as a result of a forum discussion etc. Proceeding from 
this premise, an effective application of the “network” concept depends on taking into consideration the 
additional factors including, in particular, a multi positional nature of the actors. Usually, public policy 
actors participate in a whole array of networks. For example, an actor represented by a high official, a large 
state-owned enterprise or a trade union leader participates in many different networks by default. In this 
case, the said person in one case acts as an arbitrator and in another case, as an “intermediary.” Actors like 
this are the real public policy entrepreneurs. They may come from the civil society and from the institutions 
of the political and administrative system. The mere possibility of representatives both from the civil 
society and the power holders to participate in different topical networks and play different roles is one 
of the main features of political networks along with equality and a high level of trust1. 

Therefore, a political network is an environment for interaction between the authorities and 
the public that involves the population in the process of political decision-making, formulates the public 
policy agenda and promotes the solution of socially important issues. Depending on the type of the problem 
that a political network aims to solve, they may differ by a number of characteristics: 

– number and type of network participants;  
– nature of institutionalization;  
– policy area in which the networks are formed;  
– distribution of resources among network participants;  
– peculiarities of the interests that unite the network participants;  
– degree of power concentration etc. 
One of the first scholars to divide political networks into types was the American scientist H. Heclo2. 

He singled out two types of networks: the iron triangle and issue network. The main criteria that he used to 
distinguish between these types of networks were: 

– the status of a network participant; 
– the network boundary; 
– control of actors inside the network; 
– type of actor (representative of the public, business entities or the authorities). 
According to H. Heclo, an issue network is a subsystem within which a relatively large number 

of individual and team actors interact while the boundaries of such network are vague and the number 
of participants is not defined. In such a network, it is virtually impossible to identify an actor or actors who 
actually control the content of the policy or its program. A network of this type is in many respects similar 
to an expert club for discussing pressing political issues. 
                                                      
1 Rhodes, R.A.W. (2006). Policy Network Analysis. M. Moran, M. Rein and R. E. Goodin. The Oxford Handbook 
of Public Policy. Oxford: Oxford University Press, 237. 
2 Heclo, H. (2016). Issue Networks and Executive Establishment. The Oxford Handbook of Classics in Public Policy 
and Administration. 
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Unlike an issue network, iron triangle is a type of network wherein a limited number of actors 
interact. Due to the constant number of members, boundaries of such a network are quite clear. Iron triangle 
includes team actors coming from government and administrative environments, the public and the private 
sector. In the opinion of H. Heckle, such network is seen oftener than the former one and can influence the 
political decision-making.  

The typology of political networks suggested by R. Rhodes became the most common. The scholar 
singled out five types of political networks using three criteria:  

– degree of internal integration;  
– number of network participants;  
– and distribution of resources among them1. 
According to R. Rhodes, the network types are: 
1. Political communities. This type of political networks is characterized by stable relations, limited 

membership, vertical interdependence based on mutual responsibility for the provision of services and an 
isolation from both the other networks and public organizations (including the Parliament). Such networks 
are highly integrated and have a high level of vertical interdependence but also a limited vertical 
coordination. It is emphasized that such networks focus on the main functional interests, for example, 
education of fire safety. It is often the case that they are the networks of a local (regional) level. 

2. Professional networks. They are characterized by the overwhelming membership by one class 
of participants in the making of political decisions, professional groups. These networks represent 
the interests of a special professional group, have a high level of vertical interdependence and also are 
isolated from other networks. Professional networks may be represented on a national scale, for example, 
the National Health Service in the United Kingdom. Examples of such network types are labor unions, 
different specialized services and associations. 

3. Interdepartmental networks are characterized by a broad coverage of public interests which makes 
it necessary to expand their horizontal structure and make do without a strict vertical interdependence. 
In the opinion of R. Rhodes, networks of this type are formed based on the representation from local 
authorities. However interdepartmental networks may exist at different levels of public authorities and 
therefore have an “internetwork” nature. 

4. Manufacturer networks focus on economic interests of the public and private sectors. They have 
a volatile membership, a dependence of the power center on industry organizations and, conversely, 
a limited interdependence among economic interests.  

5. Task networks are characterized by a large number of participants with a limited degree 
of interdependence. Stability is respected here and the structure has an atomistic nature. 

The networks may be divided into three levels according to the tasks which solution their creators 
had in mind: local (regional), national and international. Local networks aim to develop a regional policy 
and involve both the local community, business environment and the authorities in their activities. National 
and international networks solve issues of a global character. For example, national-level political networks 
formulate a public policy agenda and influence legislative decisions in a state. International-level political 
networks mostly exist in the European Union as associations aiming to solve the issues of coexistence in 
the European Community.  

It is worth noting that the trust phenomenon plays an important role in the formation and functioning 
of political networks. If a high level of trust is not achieved among the public, business communities and 
the authorities within the network, resources are scattered, the decision approval process and network 
cooperation become more complicated. For instance, P. Bourdieu, F. Fukuyama and P. Stompki believe that 
the level of trust among the political network participants is the main component of a political network. 
Trust may emerge only on the basis of common values, a balanced perception of interests of all the network 
participants and a realization of the possibility to balance them. The phenomenon of trust emerges as a 
result of implementing cognitive models of social reality that should coincide with the principal 
components, for example, views on the national interests, local group needs and resulting objectives, 
priority tasks, common interests, benchmarks and criteria of effectiveness of interaction as viewed from the 
perspective of mutual costs and benefits.  

                                                      
1 Rhodes, R.A.W. (2006). Policy Network Analysis. M. Moran, M. Rein and R. E. Goodin. The Oxford Handbook 
of Public Policy. Oxford: Oxford University Press, 237. 
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Therefore, depending on the type and level of political networks, one may analyze their impact on 
public policy agenda. Political networks are an environment, in which interaction occurs among 
representatives from the public, business entities and the authorities to discuss socially important issues that 
later have broad repercussions, are analyzed and included in public policy agendas. Following the results 
of such interaction, experts write their reports and recommendations are developed, and specific legislative 
and administrative decisions are approved. Now political networks are an environment where public 
interests are not just represented but accepted by the authorities as mandatory recommendations for the 
approval of effective political decisions supported by the entire society. This approach exactly, which is 
based on interaction between the authorities and the public in the course of developing public policy, would 
ensure a high level of trust, a stable political system and a sustainable development of the state. 
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POLISH EXPERIENCE OF MODERNIZATION  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE 

It is recommended to take into consideration the following factors when building local self-
government in Ukraine: three-level structure, public finances decentralization, autonomy and 
independence of local self-government. 
It has been proven that Polish experience in local self-government is indeed a beneficial example 
for Ukraine. Thus, for the decentralization and systematic reforms in Ukraine specific 
recommendations are based on the Polish experience of reformation and functioning of local self-
government. The exploration of negative experience equally gives us a chance to understand 
which pitfalls Ukraine should avoid on its way to decentralization. 
Keywords: Poland, Ukraine, local self-government, administrative-territorial reform, 
democratization, decentralization, subsidiarity. 

Realizacja reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie potrzebuje badania pozytywnego i 
negatywnego doświadczenia reformy administracyjno-terytorialnej państw europejskich. Niezwykle ważne 
jest badanie doświadczenia tych krajów, które miały i mają dużo wspólnego z Ukrainą i umiejętnie 
przeprowadziły reformę i uformowały samorząd terytorialny, ukierowany na zabezpieczenie praw i 
wolności człowieka, zaspokojenia ich potrzeb, podwyższenia efektywności świadczenia usług obywatelom. 
Akurat takim krajem jest Polska. W związku z powyższym niezwykle ważne są przemyślenia i porady 
ekspertów w zakresie samorządu lokalnego w Polsce, dotyczące zmian demokratycznych na Ukrainie 
w tych samorządach lokalnych, które wciąż wymagają wprowadzenia. 

Kwestia wykorzystania polskiego doświadczenia w procesie modernizacji samorządu terytorialnego 
na Ukrainie została przeanalizowana w nielicznych pracach naukowców. 

Wyżej wymienione elementy determinuje aktualność wybranego tematu, ponieważ badanie i 
analiza doświadczenia reformy samorządu terytorialnego w Polsce, sprzyja kształtowaniu naukowego 
rozumienia zasad, kierunków i metod reformowania samorządu terytorialnego na Ukrainie i 
kształtowaniu metodycznego wprowadzenia współczesnych przemian życia, co da możliwość w pełnej 
mierze zrealizować potencjał samorządu terytorialnego na Ukrainie jako znaczący czynnik rozwoju 
społecznego. 

Celem pracy jest identyfikacja specyfiki reformy i funkcjonowania samorządu terytorialnego w 
Polsce na tle rozwiązań Ukrainy і sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji polskich 
doświadczeń w reformowaniu samorządności we współczesnej Ukrainie. 

W okresie niepodległości Ukrainy podejmowano wiele prób prowadzenia reformy administracyjno-
terytorialnej i budowy samorządu lokalnego. Konstytucja Ukrainy (1996 r.) w art. 7 potwierdza zasadę, że 
„samorząd lokalny jest uznawany i gwarantowany na Ukrainie". W Konstytucji Ukrainy samorząd 
terytorialny jest definiowany jako prawo wspólnoty terytorialnej – mieszkańców gromady terytorialnej 
do rozwiązywania lokalnych problemów w ramach Konstytucji i ustaw Republiki Ukrainy. Samorząd 
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terytorialny jest realizowany przez społeczność lokalną w sposób przewidziany przez prawo, zarówno 
bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organów samorządu terytorialnego: władz wsi, selisza, władz 
miejskich i ich organów wykonawczych1. 

W pierwszych latach istnienia państwa ukraińskiego uległo zmianie kilka ustaw regulujących 
tworzenie i funkcjonowanie władz lokalnych. Zaledwie kilka lat po rozpoczęciu tworzenia krajowego 
systemu administracyjnego i uchwaleniu ustawy „O samorządzie terytorialnym na Ukrainie” (1997 r.) 
pojawiła się kwestia reformy administracyjno-terytorialnych na Ukrainie. 

Na lata 1997-2004 przypadają pierwsze wysiłki administracyjnego reformowania Ukrainy, które 
zostały urzeczywistnione w koncepcji reformy administracyjnej (1997 r.) oraz państwowej regionalnej 
polityki ( 2001 r.) . Chociaż nie przewidziano w nich znaczących przemian na poziomie samorządowym, 
lecz ich omawianie wysunęło na porządek dzienny propozycje wprowadzenia całościowego modelu 
samorządu regionalnego, stworzenia instytucji regionalnego przedstawicielstwa na poziomie centralnym, 
rozwój finansowej autonomii samorządu terytorialnego, który został rozwinięty w następnych projektach 
aktów prawnych. 

Kolejny etap reformy administracyjnej na Ukrainie był powiązany z wprowadzeniem przemian, 
związanych z uchwaleniem ustawy Ukrainy „O wprowadzeniu przemian do Konstytucji Ukrainy” 
z 08.12.2004 r. № 2222. Właśnie w tym okresie przedsięwzięto próbę przeprowadzenia reformy 
administracyjno-terytorialnej wedle R. Bezsmiertnego, która oprócz reformy decentralizacji, przewidywała 
przegląd granic większości czynnych jednostek terytorialnych. Wtedy postulat zmiany granic nie znalazł 
wsparcia w społeczeństwie, jednak idea reformy decentralizacji, skierowana na realizację zasad 
subsydiarności przez podział uprawnień między szczeblami władzy publicznej, finansowe zabezpieczenie 
samorządu terytorialnego itp. miała swoją kontynuację w projektach reformy ustroju terytorialnego i 
koncepcje samorządu terytorialnego z 2009 r. w mniejszej skali – w projektach odpowiednich ustaw 
w 2010 r. 

Pomysł reformy ustroju terytorialnego pojawił się ponownie w kwietniu 2014 r., kiedy Rada 
Ministrów Ukrainy zatwierdziła koncepcję reformy samorządu lokalnego oraz organizacji terytorialnej 
władzy na Ukrainie. 

W 2014 r. uchwalono kilka nowych projektów ustaw, głównie w zakresie decentralizacji finansów i 
decentralizacji finansów publicznych (zmiany w kodeksie podatkowym i budżetowym z 28 grudnia 
2014 r.). Zmiany nastąpiły również w ustawie „O samorządzie terytorialnym”. Wedle nowych regulacji 
każdy obywatel ma prawo obserwować pracę wybranych członków lokalnej społeczności, przychodząc 
na sesję lokalnych rad i posiedzenia stałych komisji 2. 

Ponadto w 2014 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę Ukrainy „O współpracy wspólnot 
terytorialnych”, która stanowiła podstawę prawną do konsolidacji zasobów jednostek samorządu 
terytorialnego w celu zajęcia się wspólnymi problemami życia społeczności lokalnych, skuteczniejszym 
świadczeniem usług na rzecz mieszkańców, stworzeniem wspólnych obiektów infrastruktury komunalnej 
dla połączonych społeczności terytorialnych 3. 

Z kolei w sierpniu 2014 r. została uchwalona państwowa strategia regionalnego rozwoju do 2020 r. 
W umowie koalicyjnej wśród głównych kierunków reformy samorządu terytorialnego i decentralizacji 
została określona konieczność kształtowania samowystarczalnych gromad jako podstawowych jednostek 
terytorialnych. Umowa koalicyjna była parafowana 21 listopada 2015 r. przez kierowników/ liderów pięciu 
partii 4. 

W 2015 r. w kierunku decentralizacji usług administracyjnych i ich doskonalenia zrealizowano kilka 
znaczących kroków, w szczególności: 

– uproszczenie struktury organizacyjnej centrów świadczenia usług administracyjnych jako 
oddzielnych oddziałów strukturalnych, a także stanowisk państwowych administratorów jako oddzielnych 

                                                      
1 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua>. (2019, červen, 08). 
2 Манзя, М. (2016). Шляхи реформування системи місцевого самоврядування України в умовах трансформаційних 
змін України. <http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_02(29)/25.pdf>. 
3 Павлюк, А. (2015). Забезпечення системного підходу до реформування адміністративно-територіального 
устрою України. <http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/reformaATU.pdf>. 
4 Коаліційна угода 2014. <http://samopomich.ua/wpcontent/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf>. 
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stanowisk; realizacja idei jedynego miejsca dla świadczenia większości usług administracyjnych itp. 
(ustawy Ukrainy z 12.02.2015 №191 – VIII, z 10.12.2015 № 888 – VIII)1; 

– powrót do organów wykonawczych miejskich, wiejskich i selisznych rad, uprawnień 
do dostarczania (otrzymywania, rejestrowania) dokumentów dających prawo do wykonywania prac 
przygotowawczych i budowlanych, realizacji państwowej kontroli architektoniczno-budowlanej oraz 
akceptacji do eksploatacji obiektów ukończonych przez roboty budowlane, znajduje się na terytorium 
gromady (ustawa Ukrainy z dnia 09.04.2015 №320-VIII)2; 

– przekazanie organom samorządu terytorialnego, notariuszom, akredytowanym państwom i 
gminnym osobom prawnym uprawnień państwowej rejestracji praw rzeczowych do nieruchomości i ich 
obciążeń; wprowadzenie otwartości informacji w rejestrze państwowym itp. (ustawa Ukrainy z dnia 
26 listopada 2015 r. № 834-VIII)3; 

– przekazanie uprawnień organom samorządu terytorialnego w kwestii zarejestrowania miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej (ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r., nr 888-VIII)4. 

W lipcu 2015 r. Prezydent Ukrainy zgłosił do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą Ukrainy projekt 
ustawy „O wprowadzeniu przemian do Konstytucji (co do decentralizacji władzy)”. Głównym celem 
projektu ustawy było odejście od centralizowanego modelu kierowania w państwie, zabezpieczenie 
sposobności samorządu terytorialnego i budowa efektywnego systemu terytorialnej organizacji władzy na 
Ukrainie, realizacja przepisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, zasad subsydiarności i 
finansowej samowystarczalności samorządu terytorialnego. Projekt ustawy wyraźnie określa szczeble 
organizacji terytorialnej: obwody, rejony, gromady. Projekt ustawy przewidywał likwidację administracji 
obwodowej i rejonowej oraz utworzenie instytucji Prefektów. Zgodnie z modelowym projektem prefekt 
miał być mianowany przez Prezydenta Ukrainy na wniosek Gabinetu Ministrów Ukrainy. Ustalono także, 
że prefekt będzie urzędnikiem państwowym, a stanowisko to nie będzie miało charakteru politycznego. 
Główną funkcją prefekta miał być nadzór nad przestrzeganiem Konstytucji Ukrainy i praw Ukrainy przez 
organy samorządu lokalnego.5 W państwach europejskich z parlamentarną formą rządu osoba 
reprezentująca władzę centralną nie jest przedstawicielem prezydenta i jest powoływana i odwoływana 
przez rząd i odpowiada przed nim. Na Ukrainie prefektami, podobnie jak we Francji, zgodnie z projektem, 
powinni być przedstawiciele prezydenta. We Francji jest to logiczne, ponieważ jest to republika 
prezydencko-parlamentarna, a Ukraina – wręcz przeciwnie – parlamentarno-prezydencka i wobec czego 
prefekci – powinni reprezentować Gabinet Ministrów, jak na przykład w Polsce. Fakt, że prezydent 
powołuje i odwołuje prefekta na wniosek Gabinetu Ministrów, może na ogół doprowadzić do zablokowania 
decyzji, jeśli prezydent i premier będą w opozycji do siebie.6 Ze względu na niewystarczającą liczbę 
głosów deputowanych Rady Najwyższej, projekt ten nie przeszedł drugiego czytania i został odrzucony. 
Przyjęcie i zatwierdzenie przemian do Konstytucji blokowała również kwestia o właściwościach spełnienia 
miejscowego samorządu w oddzielnych rejonach obwodów Donieckich i Ługańska. 

22 września 2016 r. Rząd zatwierdził nową wersję Planu Działania w sprawie realizacji koncepcji 
Reformy Samorządu Terytorialnego i Terytorialnej Organizacji Władzy na Ukrainie. Niniejszy dokument 
przewiduje opracowanie propozycji koncepcyjnych dotyczących reform sektorowych w dziedzinie 
                                                      
1 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція) 2016 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/191-19>. 
2 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства 2015 (Верховна Рада 
України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/320-19>.  
3 Закон про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 2015 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/834-19>. 
4 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг 2015 (Верховна Рада України). 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-19>. 
5 Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 2015 (Верховна Рада 
України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812>. 
6 Бровко, О. (2015). Виникнення та функціонування інституту префекта в європейських країнах на прикладі 
Польщі (досвід для України). European political and law discource, 6. 
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edukacji, ochrony zdrowia i ochrony socjalnej. Dokument zawiera regulacje prawne dotyczące kluczowych 
zagadnień rozwoju, w szczególności definicję statusu starosty (odpowiednik polskiego sołtysa) oraz 
wzmocnienie odpowiedzialności organów samorządu lokalnego za podejmowanie nielegalnych decyzji. 

Analizując udane doświadczenie reform ustroju terytorialnego i samorządu lokalnego krajów 
rozwiniętych, ukraińscy reformatorzy w większości zgodzili się, że za najbliższe do ukraińskim realiom 
można uważać doświadczenie sąsiedniej Polski – reformy, zainicjowane przez polski rząd w latach 90., 
w tym zakresie reforma decentralizacji, pozwoliły przebudować Polskę i stać się integralną częścią Unii 
Europejskiej. Przed oceną możliwości wykorzystania doświadczenia Polski warto porównać ogólne 
parametry Polski i Ukrainy 

Tabela 1 

Porównanie ogólnych parametrów w Polsce i na Ukrainie 

Parametry Polska Ukraina 

Powierzchnia 312 679 km² 603,5 km² 

Liczba ludności 38,5 mln. 42,5 mln. 

Gęstość zaludnienia 122 km² 77,8 km² 

Liczba jednostek osadniczych 923 miast, 52,5 tys wiosek 457 miast, 886 selisz, 28,6 tys 
wiosek 

Forma państwa Państwo unitarne Państwo unitarne 

Typ państwa Republika parlamentarna Republika parlamentarno-
prezydencka 

Parlament Dwuizbowy Jednoizbowy 
 
Jak widać w tabeli 1 parametry wspólnych warunków reformy Ukrainy i Polski są dość 

porównywalne. Różnice można zauważyć w prawie dwukrotnie większej gęstości zaludnienia w Polsce 
niż na Ukrainie, co może wpłynąć na populację na szczeblu podstawowym. Ponadto, 
w przeciwieństwie do Polski, Ukraina posiada parlamentarno-prezydencką formę rządu, na którą mogą 
mieć wpływ metody i mechanizmy podejmowania decyzji w trakcie wdrażania reform i wpływ na to, 
gdzie będą znajdować się ośrodki decyzyjne. Trzecią różnicą jest to, że na Ukrainie funkcjonuje 
jednoizbowy, a nie, tak jak w Polsce, dwuizbowy parlament, choć nie ma to znaczącego wpływu 
na postęp reform administracyjnych. 

Tabela 2 

Porównywajmy ustawodawcze warunki przeprowadzenia reform  
w Polsce i na Ukrainie 

Polska Ukraina 

W 1990 r. została uchwalona Ustawa 
o samorządzie gminnym 

Od 2015 r. оdbywa sięstrukturalna reforma decentralizacji 
na poziomie podstawowym–scalenie gromad i wprowadzenie 
scalonych gromad jako terytorialną jednostkę szczebla 
podstawowego oraz uchwalony szereg ustaw dotyczących 
finansowej i funkcjonalnej decentralizacji 

W 1997 r. nowa 
Konstytucja zadeklarowała 
decentralizację terytorialnej organizacji 
władzy państwowej  

31 sierpnia 2015 r. Rada Najwyższa uchwaliła 
w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie 
Konstytucji Ukrainy. 

1 stycznia 1999 r. ostatecznie został 
wprowadzony trójszczeblowy podział 
terytorialny. 
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Jak widać w tabeli 2 w procesie reformowania polskiego samorządu terytorialnego występowało 
kilka etapów. Zmiany się zaczęły od uchwalenia w 1990 r. przez Sejm Ustawy o samorządzie gminnym. 
Wskutek tego na szczebel podstawowy zostały przekazane odpowiednie uprawnienia oraz określone 
zadania. W 1997 r. została uchwalona Konstytucja która umocowała decentralizację terytorialnej 
organizacji władzy. Od 1 stycznia 1999 r. zaczął funkcjonować zdecentralizowany trójszczeblowy 
podział terytorialny. Natomiast na Ukrainie reforma samorządu terytorialnego zaczęła się dopiero od 
2015 r. Najważniejsza zmiana dotyczyła uchwalenia ustawy o scalonych gromadach. Od czasów 
niepodległości na szczeblu podstawowym istnieje 12 tys. małych gromad, które mają niedostateczne 
uprawnienia i środki dla samodzielności. Organizacyjnie jednostki podstawowe są powiązane 
z wyższymi jednostkami samorządu relacjami hierarchicznymi. Wykorzystując Polskę jako wzorzec, 
Ukraina stara się scalić gromady dla utworzenia dużych jednostek podstawowych zdolnych do 
wykonywania zadań własnych. Wedle danych za styczeń 2018 już udało się scalić 30 % gromad. Proces 
scalenia gromad odbywa się bardzo wolno, ponieważ według ustawodawstwa scalenie dokonuje się na 
zasadzie dobrowolności. Także od 2015 r. zostało uchwalonych szereg ustaw dotyczących finansowej i 
funkcjonalnej decentralizacji. 

W procesie przeprowadzenia reformy administracyjnej bardzo ważna jest koordynacja i organizacja 
reformy. Podczas przeprowadzenia reformy w Polsce działał jeden sztab reform ("Urząd i Biuro 
Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego ") 

– „Biuro Pełnomocnika” – w strukturze rządu 
– „Komisja Samorządu Terytorialnego Komitetu Obywatelskiego” – w Senacie 
– „Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej” – w przestrzeni publicznej 
Na Ukrainie na szczeblu centralnym każda struktura władzy ma swoje struktury: 
Przy Prezydencie Ukrainy – 4 struktury; 
Przy Radzie Najwyższej Ukrainy – 3 struktury; 
Przy Gabinecie Ministrów Ukrainy – 2 struktury; 
Przy Ministerstwie Regionalnego Rozwoju Ukrainy – 4 struktury. 
Na poziomie regionalnym: 
Regionalne biura reform i zastępcy szefów administracji państwowych. 
Organizacja i koordynacja reformy przebiegała w bardzo skuteczny sposób poprzez utworzenie 

jedynego sztabu reform („Urząd i Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu 
Terytorialnego”), efektywna współpraca różnych instytucji do określenia procesu reformowania. Na 
Ukrainie dla celów reformy administracyjnej zostało utworzonych wiele instytucji przy organach 
centralnych, które nie zostały powiązane w jedyny sztab reform. Reforma odbyła się bez aktywnego 
udziału ekspertów. 

Ze względu na polskie doświadczenie, Ukraina wybrała najbardziej możliwy do przyjęcia wariant 
reformowania terytorialnej organizacji państwa z dużymi jednostkami podstawowego szczebla, szerokimi 
autonomicznymi uprawnieniami, uformowanymi w oparciu o zasadę etniczno-historyczną, z bardzo 
efektywnym trójszczeblowym systemem samorządu terytorialnego – gromady, rejony, obwody. Obecnie 
główne zadanie reformy powinno polegać na tym, żeby w oparciu o prawa dobrowolnego scalenia i 
dobrowolnego przyłączenia terytorialnych gromad, stworzyć podstawowe jednostki administracyjne i 
umożliwić zgromadzenie wystarczających finansowych zasobów w gromadach. Jeżeli uda się na jednym 
terytorium zjednoczyć zasoby z możliwościami, uprawnieniami i odpowiedzialnością organów samorządu 
terytorialnego, wtedy można będzie zabezpieczyć ich efektywność działania. 

Także, biorąc pod uwagę europejskie doświadczenie, w szczególności Polski, podczas 
przeprowadzenia reformy warto zwrócić uwagę na przedstawicielstwo regionów we władzy centralnej 
w postaci ustanowienia kwot regionalnych w parlamencie albo w drugiej izbie parlamentu, bądź 
mieszanego systemu wyborczego – tu są możliwe różne warianty do wprowadzenia. Na przykład, w Polsce 
ustawodawczy segment władzy jest prezentowany przez dwuizbowy parlament, który składa się z Sejmu i 
Senatu. Wybory do Senatu odbywają się przy zastosowaniu większościowego systemu, w ten sposób 
zabezpiecza się przedstawicielstwo województw. 

Dualistyczny model zarządzania na szczeblu regionalnym, podobnie jak w Polsce na szczeblu 
wojewódzkim: marszałek województwa, który reprezentuje organ wykonawczy samorządu regionalnego 
oraz wojewoda reprezentujący administrację rządową, może być również wprowadzony na Ukrainie w celu 
wydzielenia uprawnień władz centralnych i organów samorządu terytorialnego. W tym przypadku kontrola 
nad głównymi zasobami regionu powinna należeć do kompetencji organów samorządu terytorialnego, 
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a organy centralne w regionie, które nie mają dostępu do kontroli nad zasobami, powinny być uprawnione 
do blokowania decyzji podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego w przypadku ich 
niezgodności z obowiązującym ustawodawstwem. Zatem jest zachowany bilans interesów, który polega 
na tym, że organy samorządu terytorialnego samodzielnie rozporządzają zasobami regionu i podejmują 
niezależne decyzje w ramach określonych uprawnień, lecz organy władzy centralnej mają konieczny 
prawny instrument dla anulowania decyzji, które wychodzą poza granice uprawnień organów samorządu 
terytorialnego. Jednocześnie na poziomie regionalnym koniecznie powinny funkcjonować 
przedstawicielskie organy samorządu terytorialnego z własnymi organami wykonawczymi, a także powinna 
zostać zlikwidowana administracja państwowa oraz stworzone przedstawicielstwo państwowe z funkcjami 
kontroli i nadzoru. 

Głównym celem reformy administracyjno-terytorialnej na Ukrainie powinno być zreformowanie 
systemu zarządzania państwem i systemem terytorialnym w celu zapewnienia realnej możliwości uzyskania 
przez danego obywatela maksymalnej ilości usług od władz na każdym szczeblu zarządzania. Ludzie i 
zaspokojenie ich potrzeb powinno znajdować się w centrum uwagi władz, które w celu skutecznej realizacji 
przypisanych im funkcji otrzymają niezbędne uprawnienia, a jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność 
za realizację zadań w zakresie wspomnianych funkcji. 

W trakcie reformowania trzeba zbliżyć ukraińskie ustawodawstwo do Europejskiej Karty Samorządu 
Lokalnego, która była ratyfikowana przez Radę Najwyższą Ukrainy w 1997 r. W zaznaczono niej, 
że właśnie organy samorządu terytorialnego zabezpieczają efektywne i bliskie obywatelowi kierowanie i 
bezpośrednie uczestnictwo obywateli w państwowych sprawach, co jest jedno z głównych 
demokratycznych założeń funkcjonowania państwa. Pomimo konstytucyjnych i lokalnych ustaw 
przewidzianych w konstytucji i ustawach Ukrainy dotyczących samorządu terytorialnego i odpowiednich 
uprawnień, w praktyce rady lokalne nie pełnią swoich funkcji, a ich realizacja przekłada się na lokalne 
administracje państwowe, które nie są w stanie w pełni reprezentować interesów danych wspólnot 
terytorialnych. Nieprzestrzeganie postanowień Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego i ignorowanie 
innych umów międzynarodowych stwarza przeszkody w integracji naszego państwa z UE deklarowanej 
przez Ukrainę. Praktyczny proces wdrażania reformy administracyjno-terytorialnej i zasad Karty pozwoli 
społecznościom lokalnym na wdrażanie zasad działania samorządu terytorialnego, co oznacza prawo 
do faktycznej możliwości dla społeczności regulowania i zarządzania sporą częścią spraw państwowych 
w granicach uznanych przez prawo, na podstawie ich własnej odpowiedzialności za stworzenie warunków 
do rozwiązania na korzyść własnej wspólnoty. Oznacza to, że wdrożenie reform administracyjnych pozwoli 
zmniejszyć kontrolę administracyjną oraz naciski na organy samorządu lokalnego – „dwoistość władzy” 
w tej dziedzinie ustanie, co pozwoli społecznościom lokalnym na prowadzenie niezależnej polityki 
wewnętrznej. Czyli wdrożenie reform pozwoli zmniejszyć kontrolę administracyjną i naciski na organy 
samorządu lokalnego – „dwoistość władzy” w tej dziedzinie zniknie, co pozwoli społecznościom lokalnym 
na prowadzenie niezależnej polityki wewnętrznej. 

Zgodnie z powyższym od uzyskania niepodległości Ukrainy po 1991 roku zostały zrealizowano 
pewne zmiany w samorządzie terytorialnym, lecz nie miały one charakteru systemowego. W szczególności 
wprowadzono zasady konstytucyjne samorządu terytorialnego, ratyfikowano Europejską Kartę Samorządu 
Lokalnego, uchwalono szereg podstawowych aktów prawnych, regulujących działalność organów 
samorządu terytorialnego. Począwszy od 2014 r. odbywa się najbardziej kompleksowa próba reformowania 
samorządu terytorialnego z udziałem zagranicznych fachowców, w szczególności 1 kwietnia 2014 r. 
na mocy rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy została zatwierdzona koncepcja reformy samorządu 
terytorialnego i terytorialnej organizacji władzy w Ukrainie, co posłużyło za podstawę dla uchwalenia 
odpowiednich ustaw i przeprowadzenia decentralizacji w latach 2014-2016. 7 grudnia 2014 r. w Warszawie 
zostało podpisane Memorandum o współpracy między Ukrainą a Polską w zakresie wsparcia reformy 
samorządu terytorialnego. W rezultacie tego do Ukrainy przybyli polscy eksperci do pomocy w realizacji 
reformy samorządowej. Polska była jedna z pierwszych państw w 2014 r., która zaczęła pomagać Ukrainie 
w przeprowadzeniu reformy we wszystkich dziedzinach życia publicznego. 

Sukces reformy administracyjno-terytorialnej w Polsce wynika z faktu, że była ona prowadzona 
w oparciu o skuteczne połączenie własnej tradycji z doświadczeniami europejskimi i praktyką 
samorządową. 

Skuteczność reformy administracyjno-terytorialnej i udany proces integracji Polski z UE wynikają 
w dużej mierze z efektywnego wykorzystania zdolności i zdolności społeczności lokalnych do własnego 
rozwoju. 
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Można więc stwierdzić, że reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie odbywa się w bardzo 
powolnym tempie i na przeszkodzie temu stoi brak długiego historycznego doświadczenia państwowości, 
supercentralizacji w czasach radzieckich, obecnej sytuacji politycznej i występowania systemu 
oligarchicznego. 

W celu zbliżenia modelu samorządu terytorialnego na Ukrainie do europejskiego i na podstawie 
doświadczeń z reformowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, proponujemy 
następujące zmiany na Ukrainie: 

1. Wprowadzenie trójstopniowej struktury terytorialnej struktury władzy z trzema szczeblami 
samorządności. 

2. Prawne określenie statusu jednostek terytorialnych i kryteria ich podziału. 
3. Wyraźnie rozdzielenie uprawnień według szczebli samorządu terytorialnego. 
4. Wzmocnienie systemu finansowego wsparcia samorządu terytorialnego poprzez doskonalenie 

mechanizmu relacji międzybudżetowych, zwiększenia części lokalnych budżetów w budżecie 
państwowym, udoskonalenie systemu podatków lokalnych. 

5. Orientowanie się w skuteczności funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez ustanowienie 
dużych jednostek na szczeblu podstawowym. 

6. Zwiększenie udziału obywateli w lokalnym procesie decyzyjnym poprzez lokalne referenda, 
wysłuchania publiczne, ankietowanie i metody innowacyjne, takie jak budżety partycypacyjne. 

7. Zlikwidowanie państwowej administracji na szczeblu rejonu i obwodu oraz wprowadzenie organu 
kontrolno-nadzorczego – instytucji prefekta albo wojewody. 

Oprócz sukcesów, podczas reformowania samorządu terytorialnego Polski pojawiły się pewne błędy, 
na które koniecznie należy zwrócić uwagę Ukrainie, dlatego żeby uwzględnić ich podczas przeprowadzenia 
obecnej reformy na Ukrainie 

1) niejednoznaczne formułowania przepisów prawnych ; 
2) finansowa niedoskonałość powiatów; 
3) nieefektywność referendów lokalnych z powodu wysokiego wymogu frekwencji; 
4) niedostateczna współpraca gmin; 
5) nierównomierny podział zadań i kosztów na szczeblu lokalnym; 
6) nieobecność gwarancji zatrudnienia w samorządzie terytorialnym; 
7) niedostateczne współdziałanie organów samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 
8) wielokandencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. 
Realizacja powyższych kroków reformy samorządowej na Ukrainie w przyszłości pomoże stworzyć 

odpowiednie ramy do pokonania niedoskonałości struktury samorządu terytorialnego. To będzie sprzyjało 
kształtowaniu wspólnoty lokalnej, posiadającej materialne, finansowe oraz inne środki na poziomie 
wystarczającym do skutecznej realizacji zadań i funkcji samorządowych. Efektem będzie stworzenie 
silnych podstaw demokracji lokalnej, co wzmocni rolę władz lokalnych w państwie ukraińskim. 

Podsumowując warto podkreślić, że w pracy rozpatrzono oprócz pozytywnego również i negatywne 
doświadczenie Polski w reformie administracyjno-teretorialnej, co pozwoliło przeprowadzić systemową 
analizę w danym kierunku i wyciągnąć obiektywne wnioski i rekomendacje co do jego aktualności i 
możliwości wprowadzenia w Ukrainie. To z kolei jest potwierdzeniem realizacji zadań i celów ustalonych 
na początku pracy. 

References: 
1. Brovko, O.(2015). Vyneknenia ta funkcionuvania instytutu prefekta v evropeiskich krainach na prykladi Polshi 

(dosvid dla Ukrainy) [Appearence and functiotiong of the institution of prefect in European countries 
on the example of Poland (Experience for Ukraine)]. European political and law discourse, vol. 2, iss. 6, 113-118. 
[in Ukrainian]. 

2. Zakon pro vnesennia zmin do deyakych zakonodchych aktiv shodo decentralizacji povnovazen u sferi arhitektorno-
budivelnoho kontrolu ta udoskonalenia mistobudivnoho zakonodavstva 2015 [The Law On Amendments to Certain 
Legislative Acts of Ukraine Regarding the Decentralization of Authorities in the Sphere of Architectural and 
Construction Control and Improvement of Urban Development Legislation" 2015] (Verkhovna Rada Ukrajiny) 
[(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna 
Rada of Ukraine]. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/320-19> (2019, June, 14). [in Ukrainian]. 

3. Zakon pro vnesenia do deyakych zakonodavchych aktiv Ukrainy shodo rozshyrenia povnovazen organivmiscevoho 
samovriaduvania ta optymizacji nadania administratyvnych poslug 2016 [On Amendments to Certain Legislative 
Acts of Ukraine on Extending the Powers of Local Self-Government Bodies and Optimizing the Provision 



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

 68

of Administrative Services 2016] (Verkhovna Rada Ukrajiny) [Verkhovna Rada of Ukraine]. Ofitsiynyy sayt 
Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-19> (2019, June, 14). [in Ukrainian]. 

4. Zakon pro vnesenia zmin do deyakich zaakonodavchych aktiv Ukrainy shodo sproshenia umov vedenia biznesu 
(dergulacia) 2016 [Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Facilitation of Business 
Conditions (deregulation)] (Verkhovna Rada Ukrajiny) [Verkhovna Rada of Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi 
Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/191-19> (2019, June, 14). [in Ukrainian]. 

5. Zakon pro vnesenia zmin do zakonu Ukrainy pro derzavnu reyestraciyu rechovych praw na neruchome mayno 
ta ich obtiazen ta deyakich inshych zakonodavchych aktiv Ukrainy shodo decentralizacji povnovazhen 
z derzhavnoi reestraciji rechovych praw na neruchome mainota ich obtiazen 2015 [The Law of Ukraine 
"On Amendments to the Law of Ukraine" On the State Registration of Real Property Rights to Real Estate and 
their Encumbrances "and some other legislative acts of Ukraine concerning the decentralization of powers 
on the state registration of real rights to immovable property and their encumbrances (Verkhovna Rada Ukrajiny) 
[Verkhovna Rada of Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna 
Rada of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/834-19> (2019, June, 14). [in Ukrainian]. 

6. Koaliciyna ugoda 2014 [Coalition agreement 2014]. <http://samopomich.ua/wpcontent/uploads/2014/11/ 
Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf> [in Ukrainian]. 

7. Konstytucja Ukrainy 1996 [Constitution of Ukraine] (Verkhovna Rada Ukrajiny) [Verkhovna Rada of Ukraine]. 
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://zakon2.rada.gov.ua>. 

8. Manzia, M. (2016). Shliahy reformuvania systemy miscevoho samovriaduvannia Ukrainy v umovach transformaciinych 
zmin Ukrainy [Ways of reformation of the local self-government system under the transformative conditions 
in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia [Public Adninistration and Local Government], 
no. 1, 23. [in Ukranian]. 

9. Pavluk, A. (2015). Zabezpechenia systemnoho pidhodu do reformuvania administratyvno-terytorialnoho ustroyu 
Ukrainy [Ensuring a systematic approach to reforming the administrative and territorial structure of Ukraine]. 
<http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/reformaATU.pdf > (2019, June, 04). [in Ukrainian]. 

10. Projekt zakonu pro vnesenia zmin do konstytucji Ukrainy(shodo decentralizacji 2015 [Draft Law on Amendments 
to the Constitution of Ukraine (Regarding the Decentralization of Power)] (Verkhovna Rada Ukrajiny) [Verkhovna 
Rada of Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada 
of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812>. 

  



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2019 

 69

Vira Yaroshenko, PhD in Political Science 
Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University, Ukraine 

EFFICIENCY OF THE STUDENT SELF-GOVERNANCE 
IN PROMOTING THE INSTITUTE OF DEMOCRATIC 
CITIZENSHIP IN UKRAINE 

This publication is dedicated to determining the level of student self-government effectiveness 
in the process of establishing an institution of democratic citizenship in Ukraine. It indicates 
the importance of participation of student self-government in the process of institutionalization 
of collective citizenship. An important focus of the study is that for the successful implementation 
of the pro-European vector of political development identified by Ukraine, the efficiency 
of student self-government becomes especially relevant. 
The scientific novelty of this study is to determine student self-governance as a form 
of development of the Institute of Collective Democratic Citizenship in Ukraine and, in case of its 
effective development, the conditions for changing the vector of political development towards 
Euro-integration. The practice of students’ self-government functioning based on the developed 
indicator of measuring its effectiveness and recommendations regarding innovative technologies 
for their improvement is provided. 
Keywords: student self-government, institute of democratic citizenship, education reform, 
fortune-telling social practices, educational migration, innovative technologies, quality of 
education, values. 

Actuality of the problem 
For the successful implementation of Ukraine’s pro-European vector of political development, 

the effectiveness of student self-government becomes especially relevant. First, the active consolidation 
of democratic foundations in all sectors of Ukrainian society is taking place. Therefore, the emergence, 
development and activity of student self-government is a significant factor in the formation of the political 
culture of Ukrainian youth. 

Secondly, the already mentioned integration of Ukraine into the European educational space, 
of course, deeply affects all components of the educational industry, requires its democratization, 
where students are considered as "a constructive partner in creating the European space of higher 
education." Third, students at all times acted as a kind of "barometer" of the socio-economic and 
political state of society. This is due to the fact that young people are the least conservative in their 
value orientations to the social strata of the population, and most responsibly and responsibly respond 
to social changes. 

Thus, studying the dynamics of student self-government as part of the youth movement, makes it 
possible to diagnose the general state and predict the further development of Ukrainian society. Fourth, the 
formation of student self-government promotes active involvement of young people in solving the main 
problems of the state, the formation and implementation of a youth policy of Ukraine. 

Thus, student self-government is a significant factor in the development of the institution 
of democratic citizenship in Ukraine. However, the proclamation of declarations about the important role 
of student self-government and the real state of its involvement in solving current student and youth 
problems, participation in public administration of the activity of a higher educational institution at the 
present stage, in most cases, do not coincide. Such a shocking situation has a number of internal and 
external factors in relation to student self-governance, which actualize and determine the subject of this 
research to find possible ways to optimize the role of student self-government in the process of becoming 
an institute of democratic citizenship in Ukraine. 

The use of normative legal, comparative and statistical methods in this study provided the 
opportunity to achieve the goal of this work: to identify the increase in the efficiency of student self-
governance during the last seventeen years (2002-2019 rr). The scientific novelty of this study is to 
determine student self-governance as a form of development of the Institute of Collective Democratic 
Citizenship in Ukraine and the conditions for changing the vector of political development towards Euro-
integration. 



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

 70

Signals of local sources and publications 
The level of development of this topic in scientific sources is insignificant due to the relatively recent 

emergence of student self-government in Ukraine. In particular, the legal aspects of the functioning of 
student self-government in the works of T. Yatskiv "Legal regulation of the student self-government 
institute in Ukraine" are well-publicized»1. an analysis of the forms of interaction between student 
organizations and public authorities and local self-government in the work of P.Viknyansky2, A.Karnauha3, 
K.Ploskii4, the experience of the functioning of student self-government in Poland, O. Khuliak5. Also, 
as sources in the study of students’ self-government issues, publications of youth and student organizations, 
laws and regulations of Ukraine, draft laws of the Verkhovna Rada of Ukraine, regulatory documents of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine, materials reflecting the work of student colleges were used. 

Execution of clean water supply 
Consideration of this problem should begin with an analysis of the context of the use of the term 

"student self-government" in relation to various socio-political phenomena and processes. 
The functioning of student self-government is regulated by the Law of Ukraine "On Higher 

Education", Art. 40 (Information from the Verkhovna Rada (ВВР), 2014, No. 37-38, ст.2004). "Article 40. 
Student Self-Government 1. In higher educational establishments and their structural subdivisions student 
self-government, which is an integral part of the public self-government of the relevant educational 
institutions. Student self-government is a right and opportunity for students (cadets, other than cadets-
servicemen) to solve the issues of studying and living, protecting the rights and interests of students, and 
also participate in the management of a higher educational institution»6. 

In general, we have the following hierarchy of acts on student self-government: Law of Ukraine "On 
Higher Education" of 17 January 2002 (Articles 37, 38, 40). Regulations on the state higher educational 
institution. Approved by the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 5, 1996 
No. 1074 (clauses 37.38, 49-57). Regulations on student self-government in higher education in educational 
institutions. Approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated April 3, 2001, 
No. 166. Statute of a higher educational institution. Regulations on student self-government in higher 
educational establishments (adopted by the general meeting (conference) of students of higher educational 
institutions and approved by the general meeting (conference) of the staff of the university). Other acts 
of student self-government bodies. 

In order to determine the role of student self-government in the process of establishing an institution 
of democratic citizenship, it is necessary to consider the internal motives that determine the activity of these 
structures, because it is the human factor in the unfavorable conditions for the emergence of a new civic 
education is often decisive. Let us turn to the data of several social surveys conducted in different years. 
We submit the results of the survey of the Center for Social and Political Studies "European Dimension" 
among students of the All-Ukrainian Central Organization of Kyiv in 2002. One of the questions in this 
survey was set as follows: "How do you rate student self-government activities at your institution? 

The obtained results, according to the Center, "leave no doubt that at present these structures, 
as a rule, do not play any serious role in universities»7 

The data of the same survey showed that there are a significant number of problems that are actual 
for students, the solution of which could be through a well-developed system of student self-government. 

The next poll can be called expert as it is the results of a sociological survey of representatives 
of student self-government bodies of higher educational institutions, leaders of student organizations, 
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5 Хауляк, О. (2005). Рівні функціонування студентського самоврядування в Польщі. Студентський пульс, 5. 
6 Закон про вищу освіту, ст. 40. 2014 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 37-38, 
.2004. 
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professional unions of Lviv region (held during the round table "Student Self-Governance in Lviv Oblast: 
Realities and Development Prospects – May 20051. 

As for the initiation of the process of creating student self-government in the RCC, we have the 
following results: 31% of those polled believe that this process was initiated by the administration of higher 
educational institutions, 26% – an initiative group of students; 25% – union of students, 8% – public 
organizations; 2% – individual students; others do not know the initiators. The respondents also evaluated 
the activity of student self-government bodies at their higher educational institutions (on a five-point scale, 
where 1 is a low level of activity, 5 is a high level of activity): 48% rate them by 1 point, 32% by 3 points, 
19% by 4 points, others abstained from the answer. 

The main obstacles in the development of student self-government in Ukraine were: Absent 
legislation (74%) Competition with trade unions (11%) Students’ passivity (8%) did not support student 
initiatives (7%). In our opinion, the following conclusions can be drawn from the data of 2 surveys: the 
institution of student self-government in the early 2000s was unpopular among the students due to their 
inability to influence the solution of the students’ actual problems; the process of its creation was largely 
initiated by the administration of the Supreme Court. Most likely, the reason for such a state of affairs in 
that period of student self-government should be sought not in the general pessimism, social apathy and 
student frustration, but in the lack of awareness of both the activities of student self-government bodies and 
their rights and opportunities in relations with the administration – notes V. Uankovich2. 

Thus, student underestimation of the role and opportunities of student self-government at that time 
was generated by their ignorance. It must be accepted that the reason for the relative passivity of student 
self-government was not social apathy and disbelief, since the events of the Orange Revolution of 2004 and 
the Revolution of Prosperity in 2013 demonstrated a high activist participation of young people, which, it is 
possible, gained it from the previous practice of student self-government. 

To improve the efficiency of student self-government in Ukraine, it will be advisable to study the 
experience of student self-governance in higher education institutions in European countries. Especially 
since the experience is easy to start, taking into account the educational migration process. So, the 
experience of Poland, France and Great Britain testifies to its deep democratic traditions and developed 
organizational structure. Student self-government is organically linked with the dynamic processes taking 
place in public life. 

It is significant that student self-government in these countries receives significant consultative and 
financial support from the state, public and other organizations; may be engaged in commercial business. 
On the other hand, higher education institutions and their academic community comprehensively stimulate 
the involvement of students in participating in the formation of the educational process, the implementation 
of the functions of management of educational institutions, leisure activities and sports and cultural work. 

In particular, in Poland, student organizations have their own premises at the university, which in 
most cases are equipped with their own furniture and office equipment. If a student organization wants to 
rely on financial support from the funds allocated to student self-government, it must register at the 
university and submit annual reports on its activities. To receive a grant from the OSS, the student 
organization must submit a properly completed application form. In Poland, in addition to the OSS at 
universities, there is a nationwide student parliament whose delegates are selected by students from higher 
education institutions. This body has advisory functions and expresses the student’s position on certain 
legislative or administrative changes that may affect the interests of students 3. 

Thus, Polish experience is valuable for student self-government in Ukraine. In particular, the 
legislative consolidation of the independent legal status of the Student Self-Government Organizations 
(OSS) in the new Law of Ukraine "On Higher Education" and financial guarantees. It must be agreed that it 
was during the last 2017-2019 that the practice of democratic, transparent, secret and general elections to 
the OSS with all the attributes of the election (public speeches, leaflets, ballots, etc.) really changed for 
                                                      
1 Результати соціологічного опитування представників органів студентського самоврядування вищих 
навчальних закладів і лідерів студентських організацій, професійних спілок Львівщини під час проведення 
круглого столу «Студентське самоврядування у Львівській області: реалії і перспективи розвитку» (2005). 
<http://www.kpss.lviv.ua>. 
2 Ванькович, У. Український досвід студентського самоврядування: тенденції, проблеми. <http://osvita.org.ua>. 
3 Щербаченко, В. Студентське самоврядування. Чому нас навчила Польща. <http://www.ukraine-poland.com/ 
u/dosvid/>. 
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the better. Positive is the experience of introducing a system of grants for student organizations, 
associations and initiative groups that operate at universities. 

This greatly enhances the initiative of student youth. An evidence of democratization of the higher 
education system has been the more active involvement of students in solving university and university 
affairs through more active and meaningful involvement of students in collegial bodies of Ukrainian VZOs 
and financial support of OSS from university funds. As a result of the analysis of the topic under 
consideration for improving the efficiency of student self-government in Ukraine, the author developed a 
questionnaire as an indicator of student self-governance efficiency, the content of which is given below 1. 

"Give assessment of the student self-government in ------------------ (indicate the name of the RCC) 
according to the proposed index. The assessment is based on a five-point scale, where: 1 – the absence of 
this factor; 2 – unsatisfactory condition of this factor, 3 – satisfactory condition, 4 – relatively good level of 
development, 5 – excellent. 

 
Factor Rating 

 

Block 1. Space 

Presence of the provision on student self-government at the MSUU. P. Mogila, which 
clearly defines the rights and responsibilities of this body.  

Level of interest from the administration, university staff, faculties and dormitories in the 
effective operation of the CSO.  

Level of independence and self-sufficiency (financial, organizational, logistical, etc.) OSS.  
 

Block 2. Structure 

The effectiveness of the model of election to the OSS.  
The effectiveness of measures to attract activists to the OSS.  
The effectiveness of the structure of the functioning of the OSS and their officials, the 
presence of a clear delineation of tasks and responsibilities of each of them.  

 

Block 3. Values and ideas 

Level of motivated student self-government leaders.  
Availability of the strategy and system of planned activities on the development and 
activities of student self-government at the university  

Level of cooperation and mutual assistance among leaders and students of self-government.  
 

Block 4. Impact and activity 

Level of awareness of students of the potential role and weight of student self-government, 
the ability to present their own interests through this structure.  

The level of perception of teachers and employees of the University of student self-
government as a significant representative of the interests of students  

Level of establishment of constant contacts with the external public (OSS of other VZOs, 
state institutions, public and political organizations, etc  

The level of information activity of the OSS (publications, round tables, debates, etc.) with 
the aim of popularizing student self-government at the university.  

Efforts to find funds for the implementation of their own OSS projects.  
Activities to protect students’ rights.  
Cultural and entertainment activities.  

 
                                                      
1 *The questionnaire was developed by the author as an indicator of the effectiveness of students' self-government 
functioning in May 2018. 
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As a result of the survey conducted by the author in May 2018, within the framework of the study 
of the process of establishing the Institute of Democratic Citizenship in Ukraine, it was found that 49% 
of respondents identified indices 3 and 4, that is, 3 satisfactory, and 4 – relatively good level of 
development in accordance with the position Level of students’ awareness of the potential role and weight 
of student self-government, the ability to represent their own interests through this structure ", as well as the 
indices – 4 – relatively good level of development and 5 – excellent in accordance with the posture "The 
level of information activities of the OSS (publications, Internet networks, round tables, debates, etc.) with 
the aim of promoting student self-government at the university." 

The sample of respondents was conducted according to the cluster method, 500 respondents were 
interviewed – student youth of higher educational institutions of Odessa, Nikolaev and Kherson, age of 
respondents – from 16 to 23 years. Gender of respondents: 45% of men, 55% of women – 4%, as a result 
of the study, tables were developed for each of the questions presented in the form of responses 
as a percentage*. Also, the result of the topic under study is the author’s recommendations for increasing 
student self-government efficiency: 1. To start the practice of preliminary discussion and agreement with 
student and trade union organizations on the draft provisions on socio-economic rights and guarantees of 
student youth. 2.Implement the mechanism of cooperation between student government bodies and 
employers. 3. Initiate a constructive and permanent dialogue between the CSOs and local self-government 
bodies. 4. To facilitate the organization of on-site seminars on student self-government in the regions and 
publication of methodological manuals on student self-government; 5. To facilitate the formation and 
coordination of the activities of regional associations of students’ self-government bodies. That is, effective 
student self-government can mobilize potential resources into a sufficiently critical mass of civic energy 
and direct the vector of political development of the political system to a sustainable European integration. 
As educated student youth acquires leadership qualities in the practice of self-government, 
the personalization of which is the citizenship of the young patriots of Ukraine. According to the definition 
of the domestic scientist VP Gorbatenko "Citizenship – readiness and ability of the individual, citizen to 
actively participate in the affairs of society and the state on the basis of a deep awareness of their rights and 
responsibilities" 

Conclusions 
Student self-government in Ukraine is the stage of institutionalization and is an important form 

of development of the Institute of Democratic Citizenship. The process of functioning of student self-
government, involving educated youth in solving the main problems, first of all, student youth, promotes 
the identification of interest groups and the formation of a new generation of the national elite. And the 
study of the functioning of student self-government provides, to a certain extent, a forecast of further 
socio-economic and political development of Ukrainian society. Thus, student self-government is an 
important factor in the development of civil society in Ukraine. The main purpose of student self-
government is to protect the rights and realize the interests of students at the level of a specific OSS, 
as well as at the level of the entire country (through relevant student and youth associations). An analysis 
of the activities of student self-government organizations in European countries indicates a direct link 
between the level of democratic political culture in society and the level of student self-government and 
is a positive example of experience. 

At the current stage, 2017-2018, the dissemination of the idea of student self-government was 
promoted – the creation of sites, the production of various informational materials, which explained to 
students the task and capabilities of student self-government bodies. The result was the revival of the 
functioning of student self-government in higher education institutions, that is, the functioning of this 
important component of the Institute for Democratic Citizenship became more effective. 
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AGENTS OF CHANGE IN THE PROCESSES 
OF DEMOCRATIZATION AND POLITICAL  
MODERNIZATION 

The article deals with the functioning of the political system within the category of new 
institutionalism and the identification of the functions of specific political actors. The agents 
of democratic change are distinguished from the standpoint of the specifics of their current state. 
Political innovation is considered in the conditions of democracy, which is decisive in the 
transitional conditions since it determines the dynamism of the functioning of the political system. 
The specifics of the transition of agents of change from a social level to a political one and its 
significance in progressive democratic transformations were defined. The conclusion made on the 
political initiative as one of the main criteria for the membership of public actors to agents 
of change. 
Keywords: political changes, agents of change, political initiative, self-governing communities, 
civil society.  

Постановка проблеми 
В рамках парадигми нового інституціоналізму політична дія та політична поведінка 

поєднуються у рамках концептуалізації створення інститутів, які одночасно належать як 
до політичної системи, так і до суспільного середовища. Подвійна природа таких інституцій 
забезпечує їх зв’язок з політичним порядком денним та водночас із сферою політичних вимог 
на соціальному рівні. Важливим аспектом для розуміння функціонування політичної системи 
в рамках категорій нового інституціоналізму є ідентифікація функції конкретних політичних 
суб’єктів, які реалізують той чи інший курс і напрями трансформації. У цьому контексті агенти змін 
є порівняно новим різновидом учасників демократичної політики. Вони здійснюють динамічних 
впливів та децентралізовано формують умови для впровадження демократичних практик. Особливо 
актуальним дослідження агентів змін є для формальних демократії, у яких загалом склалася система 
політичного представництва шляхом періодичних виборів. При цьому демократія не досягла 
базового рівня консолідації. У ситуації сучасної України сприйняття демократичних реформ 
пов’язане з державо-центричним ухваленням політичних рішень. У зв’язку з цим, існує необхідність 
вивільнення додаткових ресурсів демократизації та політичної модернізації. Агенти демократичних 
змін потребують ідентифікації їх наявного стану та перспективного функціонального значення 
в рамках дії структур управління та репрезентації суспільних інтересів. Також істотне значення 
агенти змін мають для мультиплікації демократичних практик на мікрорівні. Отже, тема агентів 
демократичних змін є однією з ключових для розуміння явищ політичної ініціативності, 
стимулювання громадської активності під час демократизації. 

Аналіз публікацій. Агенти змін стали важливим предметом розгляду у міждисциплінарному 
науковому дискурсі. Зокрема, К. Альтер вивчає агентів змін у контексті нової сфери застосування 
міжнародного права1, М. Десаі розглядає неформальні організації як агенти змін на основі досвіду 

                                                      
1 Alter Karen, J. (2014). The New Terrain of International Law: Courts, Politics, Rights. Princeton University Press, 
Princeton, NJ. 
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розвитку сучасного жіночого руху в Індії1, Б. Клугман вивчає роль НУО як агентів для змін2, 
Ф. Луненбург аналізує процеси управління змінами через роль агентів змін3. Тим не менш, 
враховуючи названі напрацювання, потрібно звернути увагу на роль та значення агентів змін 
у процесах демократизації та модернізації у контексті фахових дослідних інтересів сучасних 
політичних наук. 

Метою статті є встановлення значення агентів змін у процесах демократизації та політичної 
модернізації. Завданням статті є розкриття значення функції агентів змін у процесах демократичних 
перетворень. 

Основний зміст статті 
Концептуалізація діяльності агентів змін у сучасній політичній науці пов’язане з поняттями 

динаміки функціонування політичних інститутів, зміни політичної обстановки, перетвореннями 
у політичних подіях тощо. Осягнення масштабів політичних змін здійснюється на різних рівнях та 
відповідності з результативністю певних інновації у політиці. Саме можливість результативних змін 
є основою визначення статусу агентів змін у функціональній перспективі. На думку С. Лазарева, 
«політичні зміни – це наростання нового у структурних і функціональних особливостях політичних 
явищ, що забезпечує як самовід-творення, так і оновлення суспільно-політичного організму. 
Глибинні політичні зміни стають фактом тільки після кількох або навіть багатьох циклів 
самовідтворення політичної системи. Системно циклічний розвиток свідчить про перехід до якісно 
нового стану, до оновлення суспільно-політичного організму. У цьому зв’язку не можна змішувати 
такі політичні явища, як «зміна уряду» і «зміна політичного ладу»4. 

Політична інноваційність в умовах демократії має вирішальне значення, оскільки визначає 
динамізм функціонування політичної системи, можливість осягнення напрямів та тенденції зміни, 
дає змогу політичним суб’єктам передбачати хід політичних подій, відбивається на функціях 
компетентності агентів змін. Як стверджує С. Лазарев, «нова, змінена політична система у стані 
функціонування витісняє традиційне. Поряд з цим відбувається творення нового на більш 
високому рівні. Змінюється режим політичного процесу. Такі зміни потребують нового змісту і 
форм політичної упорядкованості націо-нальної політичної системи і світового політичного 
порядку»5. 

Аналізуючи ресурсне забезпечення політичної діяльності, сучасні політологи формують 
бачення перспективного розвитку не лише окремих сегментів політики, але й суспільства в цілому. 
Можливість подолати перешкоди, вийти за межі буденності або зони комфорту дає змогу агентам 
змін набути статусу політичних лідерів та очолювати певні суспільні рухи. Окремі дослідник 
акцентують увагу на ролі молоді6. Саме перехід агентів змін із соціального рівня на політичний є 
вирішальним у прогресивних демократичних перетвореннях. Згідно з позицією С. Лазарева, «успіх 
будь-якого соціально-політичного руху залежить від здатності його учасників залучати ресурси, 
мобілізувати людей і укладати альянси. Відповідно до теорії мобілізації ресурсів, аутсайдери 
можуть здійснювати не менш важливий вплив на результат громадського руху, ніж інсайдери. 
Оскільки у людей, що знаходяться в невигідному соціально-політичному становищі, за визначенням 
не вистачає коштів, зв’язків, навичок лідерства та організаційних ноу-хау, необхідних для успіху 
політичного руху, цю нестачу ресурсів заповнюють ті, хто симпатизує руху аутсайдерів. І навпаки, 
відсутність ресурсів обмежує можливість змін»7. 

                                                      
1 Desai, M. (1996). Informal Organizations as Agents of Change: Notes From The Contemporary Women’s 
Movement in India. Mobilization: An International Quarterly, 1, 2, 159-173. 
2 Klugman, B. (2000). The Role of NGOs as agents for change January Development. Dialogue, 1–2, 95-120. 
3 Lunenburg, F.C. (2010). Managing Change: The Role of the Change Agent International journal of management, 
business, and administration, 13, 1, 1-6. 
4 Лазарев, С.С. (2013). Використання теорії мобілізації ресурсів в рамках соціально-політичних змін та рухів. 
Актуальні проблеми політики, 50, 242.  
5 Лазарев, С.С. (2013). Використання теорії мобілізації ресурсів в рамках соціально-політичних змін та рухів. 
Актуальні проблеми політики, 50, 243.  
6 Буш, К.А. (2013). Роль молоді в політичних змінах України. Вісник Одеського національного університету. 
Соціологія і політичні науки, 18, 2(2), 173-177. 
7 Лазарев, С.С. (2013). Використання теорії мобілізації ресурсів в рамках соціально-політичних змін та рухів. 
Актуальні проблеми політики, 50, 250-251. 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2019 

 77

Розкриття специфіки теоретичного вивчення агентів змін здійснюється на основі зв’язку 
із доктринальним обґрунтуванням політичної динаміки та політичні перспективи бачення 
суб’єктами політичних інновацій та орієнтирів своєї діяльності. Саме на рівні ідеологічних 
концепцій, які втілюються в життя або відкидаються як не життєздатні, або такі, що суперечать 
логіці політичного розвитку. Як стверджує Р. Мюллерсон, «сам процес глобалізації, особливо такі 
його прояви, як посилення асиміляції (гомогенізації) у світі загалом та дисиміляції (гетерогенізації) 
в рамках окремих суспільств (у тому числі зростання кількості населення в тих країнах, стиль життя 
яких відрізняється від «традиційного»), а також наполегливе просування ідей західної ліберальної 
демократії та ринкової економіки піднімають питання не лише універсальності (однонаправленості) 
історії розвитку людства, але також і однорідності людських цінностей»1. 

Концентрація уваги на окремих доктринальних положеннях до певної міри звужує ступінь 
політичної свободи, простору вибору політичних альтернатив. У сучасному світі класичні 
ліберальні ідеї як основа демократичної політичної ініціативи нерідко трансформуються 
на соціально-ліберальні, тобто такі, що пов’язані з соціальними потребами громадян і груп. Агенти 
змін є чинниками, які підтримують політичний плюралізм, усуваючи можливість гегемоністських 
політичних налаштувань. Це особливо актуально в умовах, коли демократизація та модернізація 
поєднуються з процесами європейської інтеграції2. Як аргументує Р. Мюллерсон, «домінуюче 
ліберально-демократичне бачення світу, яке, втім, вказує в іншо-му напрямі, методологічно схоже 
з марксистськими «науковими» відкриттями. У цьому немає нічого дивного, оскільки обидва вони є 
спадкоємцями Просвітництва і сповідують лінійне бачення історичної еволюції людського 
суспільства»3. 

Пояснювальні можливості окремих політичних доктрин на сучасному етапі проходять 
трансформацію. Її основним змістом є адаптація до умов інформаційно-кібернетичної доби. 
Реалізація прав і свобод людини, яка має класичний ліберальний зміст, повинна отримувати 
комунікативне підґрунтя, оскільки воно становить основу соціальної дійсності більшості людства. 
У такий спосіб формується стратегічний напрям політичних ініціатив з боку агентів змін та 
напрямки зосередження їх діяльності в умовах демократії. Як зазначає Р. Мюллерсон, «подібно 
до марксизму уявна ліберально-демократична картина розвитку світу є поєднанням 
детерміністичних та волюнтаристських елементів. Будучи впевненими в тому, що, урешті-решт, усі 
суспільства почнуть розвиватись у напрямі ліберальної демократії вільного ринку, багато ліберал-
демократів також вважають себе зобов’язаними допомогти суспільствам, які ще не є ліберально-
демократичними, стати на цей шлях»4. 

Взаємозв’язок агентів змін та політичного розвитку нової демократії розглядається у контексті 
загальних засад соціального активізму. Набуває значення власна ініціатива громадян, а також 
самостійна економічна діяльність, побудована на засадах самоорганізації та відповідальності. 
У цьому контексті соціальне підприємництво є категорією, яка робить можливим розуміння 
переходу від персоналізованих та групових соціальних уподобань до загальносуспільних. В рамках 
підприємництва із соціальним напрямом формуються практики поєднання приватних інтересів та 
інтересів суспільства і держави. Як стверджує М. Завадська, «сoціальне підприємництвo пoєднує 
ділову винахідливість з власними матеріальними ресурсами, виступаючи механізмом виявлення та 
ефективного вирішення прoблем»5. 

Орієнтація на суспільно корисні дії з боку суб’єктів громадської та економічної активності, 
які не є пов’язані з функціями державного управління та політичного представництва є основою 
для ціннісної ідентифікації соціальних верств, які є спроможними на відстоювання певних 
інтересів громади та перспективних демократичних перетворень і модернізації політичної 

                                                      
1 Мюллерсон, Р. (2012). Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій 
перспективі. Міжнародне право, 2, 12.  
2 Sudbery, I. (2010). The European Union as political resource: NGOs as change agents? Acta Politica, 45, 1–2,  
136-157. 
3 Мюллерсон, Р. (2012). Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій 
перспективі. Міжнародне право, 2, 15.  
4 Мюллерсон, Р. (2012). Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій 
перспективі. Міжнародне право, 2, 15.  
5 Завадська, О.М. (2017). Агенти змін у соціальному секторі підприємництва. Молодий вчений, 11, 1152.  
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системи. На думку М. Завадської, «соціальне підприємництво сприяє активізації економічного 
розвитку країни; забезпечує розв’язання багатьох соціальних проблем із використанням 
ефективних важелів та механізмів; допомагає незахищеним групам чи вразливим верствам 
населення працевлаштуватися, пройти реабілітацію, а та-кож надає фінансову допомогу; 
підтримує реалізацію проектів економічної спрямованості»1. Альтернативними агентами змін 
в авторитарних політичних системах виступає генерація людей із сучасною вищою освітою. Про 
це, зокрема, свідчить досвід сучасної КНР2. 

Можливість реалізувати широкі проекти суспільно-політичних трансформацій має спиратися 
не лише на доктринальні положення та аналіз соціальної структури суспільства, а й на розуміння 
спроможності соціальних інститутів управління, а також дієвість політичних еліт. Вони 
реалізовують політику, виступають суб’єктами-гравцями у прийнятті рішень. Саме технологічні 
засади політико-управлінського процесу на сучасному етапі здійснюють вирішальний вплив 
на можливості задіяти ресурсний потенціал агентів змін наявних у кожному трансформаційному 
суспільстві. Як відзначають сучасні українські вчені, сприятливість системи управління для 
громадської ініціативи забезпечує можливість досягнення результатів поза межами впливу 
адміністративних методів. Згідно з Ю. Шаровим, «необхідність зміни арсеналу управління 
породжується досить серйозною небезпекою, що виникає у межах дихотомії «демократизація – 
управлінська відповідальність». Тут перша складова є умовою підпорядкування діяльності спільним 
інтересам сторін, але очевидно, що демократія певним чином «розмиває» відповідальність. Друга 
складова обов’язкова для практичного втілення в життя демократичних цілей. Отже, враховуючи, 
що нові моделі передбачають, з одного боку, розширення кола суб’єктів – учасників процесів 
управління, а з іншого – кожен з них має чітко уявляти власну роль і обов’язки та брати на себе 
конкретну відповідальність, нові інструменти управління повинні мати добре розвинені 
координаційно-цільові засади, забезпечувати організовану спільну діяльність та органічну 
реалізацію принципу управлінської відповідальності»3. 

Заміна вертикального ієрархічного підпорядкування у системі політичного управління є 
одним з провідних ознак демократичних зрушень. Однак, ідентифікація оптимальних компонентів 
мережі громадських учасники ухвалення рішень представляє серйозну проблему, оскільки ані 
учасники владних взаємодій, ні агенти змін не мають відповідного досвіду взаємодії та 
продуктивної співпраці. Як вважає Ю. Шаров, «за умов демократично-мережного ухвалення рішень 
акценти змінюються внаслідок високої динаміки розвитку суспільних відносин і появи проблем, які 
неможливо передбачити заздалегідь, під час вихідної регламентації діяльності органу публічного 
управління»4. 

Таким чином, у сучасних політологічних дослідженнях агенти змін розглядаються як базові 
елементи соціальної активності, економічних перетворень та в межах трансформації технології 
політичного управління. Склад та якість агентів змін залежить від рівня розвитку кожного 
конкретного суспільства. Водночас важливою є політична воля і політична ініціатива щодо 
реалізації альтернативних технологій політичної діяльності. Крім усвідомлення проблеми 
демократизації та політичної модернізації необхідним є мультиплікація демократичних практик 
у всьому суспільстві, що потребує відповідного періоду впровадження та апробації. Кроком до цих 
перетворень є запровадження умов відкритості та зняття перешкод для особистої ініціативи і 
самовиразу громадян. 

Висновки 
Агенти змін у сучасній політичній науці вивчаються як у контексті функціонування 

політичних інститутів та взаємозв’язків між ними, так і в рамках дослідження конкретних 
політичних ситуацій. Найбільш поширеним підходом до розкриття значення агентів змін у процесах 
демократизації і політичної модернізації слід вважати вивчення особливостей формування і 
                                                      
1 Завадська, О. М. (2017). Агенти змін у соціальному секторі підприємництва. Молодий вчений, 11, 1154. 
2 Wang, Y. Are College Graduates Agents of Change? Education and Political Participation in China. 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2905288>. 
3 Шаров, Ю.П. (2009). Демократичні зміни в публічному управлінні: програмно-цільова ідеологія здійснення 
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 1, 54. 
4 Шаров, Ю.П. (2009). Демократичні зміни в публічному управлінні: програмно-цільова ідеологія здійснення 
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 1, 53. 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2019 

 79

розвитку громадянського суспільства. У цьому контексті агенти змін виступають не лише рушійною 
силою суспільно-політичної трансформації, але й укріплення сталої демократії. Набуття статусу 
агентів змін означає, що громадяни або групи громадян виступають дійовими особами 
впровадження нормативних чи політичних змін у певному сегменті розвитку суспільства. Одним 
з основних критеріїв належності до агентів змін слід вважати політичну ініціативність, активність 
у вирішенні політичних завдань у порівняно стислі терміни. Якщо певний інститут, організація, 
самоврядна спільнота або група громадян пропонує інтенсивні демократичні зміни, то їх активність 
схвалюється спільнотою в цілому. На соціальному рівні агенти змін є передусім ініціативними 
суб’єктами, діяльність яких спрямована на вирішення конкретних проблем у подальшому. 
З усуненням перешкод нормальному політичному розвитку, практики спільної політичної дії 
закріплюється, у суспільстві виникає відчуття стійкості перетворення та їх масового характеру. 
Агенти змін самореалізуються як частина соціального підґрунтя та мотивації політичних подій. 
Загальним місцем політологічних досліджень є обґрунтування статусу агентів змін як стимулу для 
подальшого покращення демократичного політичного середовища, збільшення його прозорості, 
набуття нових якостей, опанування новими політичними компетентностями широкими верствам 
населення. В умовах трансформаційних країн та країн що розвиваються, статус та значення агентів 
змін зростає через необхідність пристосування до місцевих особливостей та досягнення нового 
рівня та стандартів реформ. Перспектива подальшого розгляду теми, порушеної у даній статті, є 
встановлення інституційної належності агентів змін у трансформаційних державах. 
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I worry that we’re not getting enough of the news that we need to make 
informed judgments as citizens. (Walter Cronkite) 

 
Modern broadcasting and online media are the main instruments that influence and form political 
and social realities. The article defines that the main peculiarity of 2019 presidential election 
campaign in Ukraine was the concentration of pre-election activity mainly in the media space: 
social networks and online media. An important influence on the coverage of this election 
campaign by media was made by public media organizations, which conducted appropriate 
monitoring. The conclusion was made, that suchlike control over the mass media proved to be an 
effective tool for preventing the use of negative information technologies. The constant informing 
of voters about the violation of legislation by candidates from public activists and representatives 
of state authorities can become an effective means to influence the candidates concerning 
the financing and use of political advertising. 
Keywords: social networks, online publishing, election campaign, monitoring, public media 
organizations, media experts, information technology. 

The nature and essence of particular eras of human existence determine the ways of information 
functioning. The "prophet of the electronic era" H. M. McLuhan called modern stage of society’s 
development a “global village” as the natural audiovisual, multidimensional perception of the world and 
collectivity is reviving, however, they are based on a new electronic foundation. “If history begins from the 
invention of writing, then it ends with the invention of television”. In “the era of the onset of 
consciousness”, man is always under an aggressive stream of growing information, which causes a loss of 
analytical capacity. Virtuality becomes a reality thanks to mass media. Television paralyzes the 
consciousness, forms mass culture and eases manipulating of impersonal society for interested political 
forces. How truthful the predictions of H. M. McLuhan were, we can see in the example of modern 
Ukrainian socio-political realities, in which "really virtual, television" servants of the people move from the 
screens into real politics, having the chance to get parliamentary representation and even hold a presidential 
position».  

In recent years, the global media context has significantly changed, with the spread of online media 
and the rapid growth of the social networks’ role. It changes technological and social displacement 
influence of mass media on all democratic processes of decision-making. In the conditions of information 
society political power actively uses mass media, especially during the election period, as they are an 
integral part in informing citizens about the campaign’s progress (starting with the registration of 
candidates, voters, and ending with the report on the final results), procedures, candidates, parties, and 
conduction of control as authorized government authorities, as well as public with observance of pre-
election promotion rules. Therefore, the research based on modern media influence on the results of the 
presidential election campaign 2019 in Ukraine is relevant. 

The theory of mass communication and its means in the underground system was developed by such 
foreign researchers as Theodor W. Adorno, R. Barthes, Z. Bauman, D. Bell, P. Bourdieu, J. Habermas, 
M. Horkheimer, W. Hunter, P. Lazarsfeld, H. Lasswell, D. McQuail, М. McLuhan, T. Peterson, F. Sibert, 
A. Toffler, W. Schramm, and others. Issues of interaction between the authorities and the media are covered 
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in the works of Ukrainian scholars: V. Zdoroveha, O. Kopylenko, B. Lyzanchuck, V. Mironchenko, 
A. Moskalenko, G. Pocheptsov, V. Rizun, A. Chichanovsky, V. Shklyar, V. Vorobyov, V. Popov, and 
others. The influence of mass media on the election process in Ukraine was studied by O. Chekmishev, 
I. Boychuk, L. Zinchenko-Apostolova, D. Dutsyk, O. Burmagin, E. Kuzmenko, O. Yurkov, S. Ostap, 
V. Tkachuk, and others. 

Regarding media coverage of elections in Ukraine and providing the conduction of pre-election 
promotion facilities, special manuals for the press were published by I. Kulyas, R. Golovenko, 
I. Zemlyana “Mass media and elections. Self-regulation, safety, laws”1. S. Ostap, D. Dutsyk, 
Ye. Kuzmenko, V. Volodovska “Election coverage in Ukraine: Advice for journalists and editors”2; 
R. Kuzhel, A. Burmagin “Presidential and parliamentary elections of 2019, Ukraine, Monitoring 
Methodology for Mass Media”, and others. The results of the election campaign were discussed at the 
conferences (e.g., National Media Talk), round tables (e.g., “Presidential election campaign in Ukrainian 
media”), and press conferences about media impact on election results in Ukraine, where media experts 
and journalists discussed quality of content, journalistic standards, professional challenges and media 
regulation. The next public organizations monitored the coverage of the presidential campaign in media: 
Commission on journalistic ethics, Platform of human rights, Ukrainian institute of media and 
communications, Stop Fake, Media Detector, the Institute of Mass Information, Civil network “Opora”, 
Institute of Media Rights, etc.  

One of the principles of the pre-election campaigning by mass media is the coverage of the election 
process based on objectivity, impartiality, and balance. However, this principle is very often violated, first 
of all, it might be explained by uneven access of various political forces to the media; secondly, particular 
television channels promote particular political forces; thirdly, the absence of independent, powerful media 
makes it impossible to fairly cover the election process. In this regard, we agree with I. Boychuk, who 
claimed that the saying “wins the one that has information” is transformed into “wins the one who can 
present the information in a better way”3. 

After all, while controlling the media(s), a politician imposes their political advertising and anti-
advertising, which, as a rule, are not aimed at covering the true information. They show the “facts” that will 
only influence the consciousness of the citizens and help them to win. Such manipulation not only twists 
the citizens thinking but also tears up people’s trust to transparency and objectivity of the election process. 
Sociological research proves that the majority of the Ukrainian population prioritize television and press as 
the sources of political information. Information, broadcasted by mass media without stopping, influences 
not only the needs and personal interests but also forms the motivation to certain political behavior, 
perceived by the population as their own. If we take the psychological impact on the population as 100%, 
the impact of mass media on their consciousness is 20%, and the subconscious is 80%4. 

In Ukrainian practice, media is more trusted than government authorities. The latest sociological 
surveys of the Razumkov Centre (March 2019) shows that 47% of respondents trust media, 31% – 
President, 26% – Government, 18% – Verkhovna Rada (the Supreme Council of Ukraine), 19% – Officials. 
Public organizations have got a sufficiently high level of trust – 46%, volunteers – 68%, church- 61% and 
Armed Forces of Ukraine – 61%5. 

The credit of trust to modern media makes them responsible for influencing the changes in value 
orientations, patterns of pre-development, sociocultural identities, political consciousness. As much as the 
media attach to the role of social institution, it depends on the level of the democratic transformation 

                                                      
1 Куляс, І., Головенко, Р., Земляна, І. (2018). ЗМІ та вибори. Саморегуляція, безпека, закони. Київ, 100. 
2 Остапа, С., Дуцик Д., Кузьменко, Є., Володовська, В. (2019). Висвітлення виборів в Україні: Порадник 
для журналістів та редакцій. Київ, 32. 
3 Бойчук, І. (2013). Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на участь громадян України у виборчих кампаніях. 
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, 59. Київ: Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, 549. 
4 Ткачук, В. Інформаційний вплив на політичну свідомість в умовах глобалізації. Social-science: Український 
науковий журнал: Університет «Україна», Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН), 224.  
<http://www.social-science.com.ua/jornal_content/411/political_psyhology˃ (2019, May, 10). 
5 Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України (2019). Центр Разумкова. 
<http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-
oriientatsii-gromadian-ukrainy-2˃ (2019, May, 14). 
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of society. The institutional social role is strongly emphasized and depends on the level of social and 
democratic development. In a democratic society, the audience is the tool that influences the productivity of 
media. In societies with an insufficient level of democracy, the media is subjected to either administrative 
or economic pressure and become propagandists and biased: the information advantageous to certain 
political forces and their investors is laid down into social consciousness. The information is backed up by 
repeated reproductions in the media. In the opinion of mass media researcher I. Boychuk, “the problem is 
that in modern Ukraine media is being developed as a social institute and as a business because they have to 
fight for the number of their audience. In addition, the legislation focuses on the provisions on media 
activities and journalists but, at the same time, attention paid to the lack of awareness of illegal media 
influences is not the same: the issue of the use of special mechanisms and/or tools for combating 
propaganda, sharing of deliberately created false information and other manipulations in the information 
sphere is not regulated. Electoral law doesn’t regulate such issues either. The main regulatory requirement 
for TV product context is only an adaptation, so to say – translation and voicing it in Ukrainian”1. 

The ability to present the information in a way which gets the maximum advantage becomes 
a decisive action towards winning the election campaign. To reach the desirable result during the pre-
election campaign, new political technologies, such as PR, TV-debates, stratagems, gray sociological PR, 
image-making, were widely used and implemented by both politicians and media controlled by them. This 
process hides one dangerous thing, which is imposing private ideals for the whole society. Mass media 
messages seek to achieve the effect, when, according to Y. Lotman, the composed information is “formed” 
in our heads and doesn’t require deep understanding. Therefore, the growing stream of mass media 
messages can distract people’s energy from an active part in the understanding of reality’s transformation 
themselves and get them accustomed to passive knowledge2. 

Modern media along with "violence against the psychics" (showing violence, disasters) spread 
"violence against intelligence" based on low-quality television series and shows. The mass audience 
consumes information and does not comprehend it, that leads to the superficial imitation of "heroes" or the 
leveling of human relationships in "soap" series and tearful life stories3. And this forms the same perception 
of political information produced by television during election campaigns. Elections become a mass show, 
entertainment, and a sense of this is compounded by the fact that it often does not matter which political 
party or leader will win. Controlling the media, the politician imposes his political advertising and anti-
advertising that will never show his true nature, but only what the voters need, only those "facts and 
comments" that contribute to victory. The danger of such manipulations is not only in twisting public 
opinion but also in the fact that the trust of citizens in the institutions of democracy, in general, is 
undermined4. 

“In the first elections in independent Ukraine where technologies were important and discussions 
were hard and harsh, Ukraine didn’t leave the world’s trends. Traditional forms of politics are disappearing 
and we face the same tendencies the countries of old democracy have already faced” – noticed 
O. Chekmyshev, the leader of monitoring organization of Foundation “Suspilnist” and Association 
“Suspilnyi Prostir”. The conclusions of the expert were based on the conducted surveys. Thus, 70% 
of media experts and journalists believe that the topic of the election of the President of Ukraine was 
broadly, but poorly, covered by media. Citizens used the most information from television – 70% (31% of 
news, 27% of talk shows), Internet sites – 20%, social networks – 10%, to determine for whom to vote 
in elections. In addition, 54% of respondents noted that Russian propaganda influenced the coverage of the 
election, and 25% believed that it did not determine the information policy. Social networks (44%), Internet 
media (26%), television talk shows (18%) were the most exposed to Russian propaganda5. 

                                                      
1 Бойчук, І. (2011). Форми, методи та способи впливу засобів масової інформації на політичну свідомість 
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держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 694-700. 
2 Макаров, М. (2000). Массовая коммуникация в современном мире. Москва, 144-145. 
3 Сіленко, А. (2004). Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства. Політичний 
менеджмент, 5 (8), 40-55. 
4 Бойчук, І. (2013). Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на участь громадян України у виборчих кампаніях. 
Держава і право. Юридичні і політичні науки, 59, 546-553. 
5 Тема виборів в ЗМІ висвітлювалась широко, але неякісно – експерти та журналісти (2019). UACRISIS.ORG 
<http://uacrisis.org/ua/71655-ukrainian-elections-in-mass-media˃ (2019, May, 15). 
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The biggest peculiarity of the 2019 presidential election campaign may be the concentration of pre-
election activity in media space. Volodymyr Zelensky has used entertaining content, social networks and 
online media for his promotion campaign. Candidate, who had the highest ratings, ignored journalists, 
almost did not appear in the news and political discussion shows of Ukrainian TV (except for «1+1»). 
There are no legal norms in Ukraine that would regulate suchlike PR campaign and prohibit the 
demonstration of, for example, «Sluga Naroda» show ("Servant of the People") during the election 
campaign. Therefore, the social media got actively used as the place for promotion and spread of black PR 
as their popularity and number among users is constantly increasing. There was a struggle going on in 
informational space for the favor of voters and the struggle of compromises was taking place, which 
naturally led to an increase in the degree of tension. The growth of social networks’ popularity led to the 
fact that they became an integral part of the election process. Such an instrument is used not only for 
informing the voters but also for distributing manipulative information because social media allows sharing 
the information absolutely free no matter whether it’s true or not. The lack of real sanctions for violating 
electoral legislation in terms of political advertising, its imperfections, and the inconsistency of the actions 
of various state authorities creates a fruitful basis for increasing the number of “gynsa” (slang word that’s 
used mainly in media community) in the media and violations of electoral law during promotion. Therefore, 
online publications don’t bear responsibility for distributed content and reduce trust in the media1. 

Media expert, deputy of chief editor of Public Organization "Detector Media" S. Ostap noted that the 
reason for the increase of materials with the signs of order is the lack of a real Ukrainian media market: 
“We have a quasi-media market, there is no funding transparency: practically, every media survives, as it 
can, including appreciation for “gynsa”. The other problem is excessive competition in the journalistic labor 
market in Ukraine2. 

Thus, according to the research of the Institute of Mass Information made in March 2019, “gynsa” 
and black PR were three times bigger than during the previous elections. The leader in ordering and placing 
political “gynsa” in his favor in online media was a candidate for presidency Y. Boyko: 16% of recorded 
cases, 14% of the materials related to Yulia Tymoshenko, 9% of the materials related to V. Zelensky, 6% – 
to P. Poroshenko. There were also 83% of materials with signs of black PR, directed against P. Poroshenko. 
In general, the largest number of political custom-made materials was recorded on the website Obozrevatel, 
112-channel and the website of the TV-channel Newsone. During the second round (April), 27% and 10% 
of the materials had signs of being ordered and were in favor of presidential candidates V. Zelensky and 
P. Poroshenko accordingly; 71% related to anti-promotion of P. Poroshenko and 29% of V. Zelensky. 
In the regional media during this period, 9.8% of all materials about the presidential candidates had signs 
of a custom order, and 16% of the total “gynsa” was counter-campaigning against candidates3. 

Another Civil Network "Opora" also investigated the availability of printed image materials 
of potential candidates for the presidency of Ukraine and held a large-scale campaign to monitor 
the presidential elections. It was aimed at unbiased assessment of the preparation and holding of elections 
and prevention of violations.  

System monitoring of media coverage of the presidential election campaign in Ukraine was 
conducted by a coalition of NGOs, including the "Journalism Ethics Commission", "Human Rights 
Platform", "Ukrainian Media and Communication Institute" and "Stop Fake" (Ukraine), supported by the 
Council of Europe projects: "Support for the electoral practices in the field of transparency, inclusiveness 
and integrity of Ukraine" and "Strengthening Freedom of Speech, Access to Information and Public 
Broadcasting System in Ukraine", which are being implemented within the framework of the Council 
of Europe Action Plan for Ukraine for 2018-2021. 

The purpose of the monitoring was to provide a professional, complex and objective assessment 
of political diversity and balance in the coverage of news and current events on TV-channels and in online 
publications. Independent experts have held a quantitative and quality analysis that included holding 
                                                      
1 Івано-Франківщина напередодні виборів: тенденції виборчої кампанії та особливості дня голосування (2019). 
Сайт Опора. <https://oporaua.org/news/vybory/vybory-prezydenta/vybory-prezydenta-2019/17204˃ (2019, May, 21). 
2 Вибори близько. Експерти домовились спільно контролювати політичну рекламу кандидатів (2019). Чесно. 
<https://www.chesno.org/post/1280/˃ (2019, June, 04). 
3 Хто найбільше джинсував в інтернет-ЗМІ? (2019). Моніторинговий звіт за 1–12 квітня 2019 року. 
<https://imi.org.ua/monitorings/khto-naybil-she-dzhynsuvav-v-internet-zmi-monitorynhovyy-zvit-za-1-12-kvitnia-
2019-roku/˃ (2019, June, 11). 
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presidential elections and informing civil organizations about the electoral policies: on the objectivity and 
quality of their work, adherence to international standards and best practices regarding freedom of choice 
and media independence. The main task of the monitoring was to provide voters with evidence about 
whether the information provided by the media is sufficient to make the mindful choice1. 

Regarding this, the chairman of the "Journalism Ethics Commission" A. Kulikov paid attention to the 
importance of the observance of professional standards by journalists during the election: “The way people 
work in mass media communication influences the way people behave during the election, those who vote 
(or do not vote) determines our further common life”2. 

After the elections, a coalition of NGOs held a round table "Presidential Election Campaign in the 
Ukrainian Media," where media experts noted that "during the 2019 presidential elections, Ukrainian voters 
were in a crowded informational field due to the increase in the number and variety of communication 
channels that weren’t used in previous election campaigns. The traditional media (television, press, online 
publishing) was joined by social media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), various instant 
messengers, and the growing importance of opinion leaders and bloggers, who used the new media to 
promote own political point, and, consequently, support the others. Despite the positive development of 
a diverse media environment, voters have found it very difficult to navigate in a large amount of 
information. Private media remained under the powerful influence of their owners and openly all 
campaigns demonstrated the commitment to specific candidates and political actors. Public broadcasting 
("UA: Pershyi") has paid little attention to electoral subjects. For the first time in Ukraine in the second 
round, it was social networks that influenced the outcome of the election, this was due to the 
communication strategy of the candidate V. Zelensky. The role of media was reduced to highlighting what 
was happening in social networks, while the other focused attention on the show-component of the race, 
which resulted in the loss of its meaningful part3. 

“These elections were held under the current oligarchic media system, the lack of a strong social 
broadcaster, and the growing role of new media. The feature of this campaign is in a significantly big 
number of political talk shows and election marathons”, – summed up D. Dutsyk, media expert, executive 
director of Public Organization “Ukrainian Institute of Media and Communications”4. 

The fact that modern traditional media is in crisis, as well as traditional institutions, was also noted 
by media experts at the final conference "National Media Talk": "Media should be highly professional, 
accurate, and impartial in covering events, otherwise they will simply not be able to fulfill their duty to 
society. However, high-quality journalism during the electoral process was replaced by entertainment 
content and became the main tool in the fight for the audience in the 2019 presidential election campaign. 
Media has lost the role of a monopoly mediator between content makers and consumers”. 

Experts based their thoughts during the conference on own sociological surveys: 73,3 % of respondents 
believe that the choice of citizens was influenced by the movie “Sluga Narodu” ("Servant of the People") and 
television entertainment content with the participation of “Kvartal 95”, and 26.3% acknowledged the 
influence of the new methods of political communication through social networks; 60.5% stated that the main 
source of news for them was online media, for 34.2% – social networks, while the rest used traditional media; 
76.3% believed that social networks played the role of the media, and only 34.2% were watching TV. It is 
important that 72.2% of the respondents cease to trust the media due to negativity and misinformation, so 
the same number believes that high-quality news should be prompt and full of information5. 
                                                      
1 Кужель, Р., Бурмагін, О. (2019). Президентські і парламентські вибори 2019. Україна. Методологія Моніторингу 
ЗМІ. <http://www.cje.org.ua/sites/default/files/library/FIN_UKR_Media%20Monitoring%20Methodology_Ukraine.pdf˃ 
(2019, June, 14). 
2 Підсумки моніторингу висвітлення в медіа президентських перегонів в Україні (2019). CJE.ORG.UA 
<http://www.cje.org.ua/ua/novyny_monitoryngu/pidsumky-monitoryngu-vysvitlennya-v-media-prezydentskyh-
peregoniv-v-ukrayini˃ (2019, June, 19). 
3 Бурмагін, О., Дуцик, Д., Кужель, Р., Кузьменко, Є., Юркова, О. (2019). Підсумковий звіт за результатами 
незалежного моніторингу висвітлення в медіа президентської виборчої кампанії в Україні. Київ, 51. 
CJE.ORG.UA <http://www.cje.org.ua/sites/default/files/Підсумковий%20звіт%20final.pdf˃ (2019, June, 20). 
4 Підсумки моніторингу висвітлення в медіа президентських перегонів в Україні (2019).CJE.ORG.UA 
<http://www.cje.org.ua/ua/novyny_monitoryngu/pidsumky-monitoryngu-vysvitlennya-v-media-prezydentskyh-
peregoniv-v-ukrayini˃ (2019, June, 24). 
5 Ключова подія української медіа-спільноти (2019). National media talk. <http://nationalmediatalk.com˃ 
(2019, July, 02). 
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Generally, the experts said that “not media won the election, but the TV, so to say the oligarchic 
channel «1+1» and image of President Goloborodko made in the series “Servant of the People” (“Sluga 
Narodu”). Entertainment won: people were watching TV and had completely different ideas about the 
candidate”. Ilko Kucheriv, the Head of “Democratic Initiative” Fund, sociologist I. Bekeshkina, noted that 
“the influence of television is natural, and the choice of Ukrainians is quite understandable: people chose 
the one who was the most promoted in the media”1. Thus, the presidential election campaign of 2019 
played an important role in the creation and spreading of an image of individuals (image-making), the 
media created the image of politician attractive to the voters, which in the majority did not correspond to 
reality, and is actively used for PR. 

Another opinion was expressed by a well-known Ukrainian sociologist Ye. Holovakha, Doctor 
of Philosophy: “Goloborodko didn’t even help the popularity of V. Zelensky but his cruel satire and 
mockery of the politic world did. Many Ukrainians liked it. The main thing that bothers them is the 
unfairness in society. They have got strong offense at the current political elite. It’s a sign to change the 
country. The important thing is that the phenomenon of V. Zelensky is a kind of “electoral Maidan” that 
citizens try to change the system and political elite. V. Zelensky was considered to be the alternative to 
the authorities the citizens just do not want to perceive”2. 

Georgii Pocheptsov, an expert on information policy and communication technologies, explains 
the phenomenon of the election of President V. Zelensky with his theory of “free time”. In the industrial 
age, people received, in addition to their working hours, time for leisure where emotions are important. Free 
time is a time of happiness because during leisure people can do their favorite business, and during work, 
it’s always tense and thinking is constantly working. It was the on-screen communications that generated 
two places where a person feels most comfortable and happy: it’s television series and social media. Today, 
television and social networks fill the free time of many people. When a person spends a lot of time in 
a virtual world, then she/he takes a lot of emotions and information from there. Everyone wants more 
leisure, so there is a desire to transfer happiness from virtuality to reality. From the virtual world, you can 
even influence the political preferences of the audience. This way, the world of leisure was transferred to 
politics. V. Zelensky is the hero of free time, time of entertainment. He came up just when there was 
a need. Such a hero is never busy with work – he does not do anything: he does not build bridges, houses or 
factories. His main weapon is a smile that brings more smiles. The hero of free time is a lifeguard, not 
a builder, a comic man, he has supernatural abilities, so he immediately “will stop the war and solve all 
problems in the state”3. But real life and real politics are other things. 

Conclusions. Thus, the research of public organizations shows: news journalism during the election 
campaign was weak; the mass media did not help society to understand the pre-election situation, candidate 
programs; the audience received predominantly positive or public/hidden advertising; the media worked for 
the benefit of their owners, and the regional media acted as statisticians, avoiding analysts, expert 
assessments, research, etc. 

In the current social and political situation in Ukraine, configuration of power may depend on 
information technologies and provocations that hold media and journalists’ responsible and give serious 
challenges to non-governmental organizations to detect and prevent such phenomena. The control of their 
activities by public organizations was effective during the coverage of the electoral process by the media 
since the political authorities do not have such powers. Media monitoring is an effective tool for bringing to 
justice of those who should be controllers and observers. 

Also, the constant informing of voters about the violation of legislation by candidates made by public 
activists and representatives of state authorities may be an effective means to influence the candidates 
regarding the financing and use of political advertising (in conditions of imperfect electoral legislation on 
political advertising), “gynsa”, and pocket media. It has to operate during the election campaign because 
voters may decide for whom to vote, grounding their decision on the political promotion during the election 
period and whether that was fair and honest promotion. 
                                                      
1 Зінченко-Апостолова, Л. (2019). «Віра в Голобородька та Інстаграм». Детектор Медіа. 
<https://detector.media/infospace/article/167747/2019-05-31-vira-v-goloborodka-ta-instagram/˃ (2019, June, 26). 
2 Руденко, Є. (2019). Євген Головаха: Феномен Зеленського – своєрідний «електоральний Майдан». 
<https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/18/7212520/˃ (2019, June, 27). 
3 Почепцов, Г. (2019). Зеленский как человек пришедший из мира свободного времени в мир рабочего 
времени. Детектор Медіа. <https://detector.media/withoutsection/article/168532/2019-06-30˃ (2019, July, 04). 
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HOAX IN DEMOCRACY STATE  
AND ITS PREVENTION WAY  
IN INDONESIAN 2019 PRESIDENTIAL ELECTION 

The celebration of 2019 presidential election will soon be held in Indonesia. The step has begun 
based on the General Election Commission’s schedule involving campaign to improve 
electability opinion of each candidate. However, the campaign has been performed before 
the schedule even started. Moreover, it is not in accordance with the appropriate purposes; 
rather it used to spread untruth news or hoaxes to defame the opponents. Therefore, the 
implementation of the presidential election in Indonesia which held once in 5 years will be out 
of order by its society. The aim of this study is to indicate the efforts that held by the 
government as well as other institutes to prevent hoaxes while the campaign held. The method 
used is descriptive qualitative. Thus, the result shows that hoax’s spread should be avoided by 
all the stakeholders as well as the society itself. There have been many legal efforts obtained 
whether persuasive, preventive, or even repressive to actualize the 2019 presidential election 
which is fair and square. 
Keywords: hoax, news, 2019 presidential election, Indonesia. 

Introduction 
The information issued from an individual or even institution through social and electronic media 

will influence the emotions, feelings, thoughts, and action of its individual and community1. It is 
unfortunate if the delivered information is inaccurate or even as hoaxes and using a provocative title to 
made a bad assumption to the reader. The bad opinion/assumption, defamation, hatred which is purposed to 
attack individual so they will feel afraid and threatened are able to destroy the reputation and material 
disadvantageous (Abner et al, 2017). 

CNN Indonesia has noted that the data given by the Ministry of Communication and Informatics said 
that it is about 800 thousand sites in Indonesia which indicate as hoaxes spreader and hate speech2. Ministry 
of Communication and Informatics along 2016 has been blocked 773 thousand sites based on 10 groups. 
Those 10 groups have porn, ethnicity, religion, race, and intergroup relations contents, illegal trading, 
drugs, radicalism, children violence, internet safety, and intellectual property rights. Yet, porn is considered 
as the most element found3. 

Nowadays, the development of communication and information technology does not only served 
positive impacts, but also a negative impact. The information has spread rapidly to the all over individual 
element through several media as like Facebook, Twitter, or phone messengers as like Whatsapp and others 
which cannot be filtered (Abner et al, 2017). 

Indonesian presidential election 2019-2024 periods became hot news and trending issues in politics 
that emerged war among citizens and political elite. The political war happened because the citizens and the 
political elite regularly spread opinion towards their competitors. They spread issues whether it is true or a 
hoax. The politic war happened because they want to defeat their competitor or another candidate. This 
situation emerged great political war in the nation. The war became unstoppable when people spreading 
hoaxes or fake news through social media. 

Indonesian citizens regularly use social media as their news sources to share news, personal 
information, pictures, videos, stories, etc. Furthermore, people can access all shared contents in social 
                                                      
1 Ramadhan, Iqbal M. (2017). Bijak Mengonsumsi Informasi. <http://opiniartikel.kampung-media.com/2017/10/20/ 
bijak-mengkonsumsi-informasi-20824>. (2019, February, 28). 
2 Aulia Bintang, Pratama (2016). Ada 800 Situs Penyebar Hoax di Indonesia. <https://www.cnnIndonesia.com/ 
teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-Indonesia>. (2019, February, 28). 
3 Mubary, Halim A. (2018). Kanibalisme Hoax. Aceh Tribunnews. <http://aceh.tribunnews.com/2018/10/10/ 
kanibalisme-hoax?>. (2019, February, 28). 
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media as they open their social media accounts. This situation emerged war issues between candidates’ 
followers. Citizens frequently shared hoaxes and information to show their support for candidates. Further, 
both candidates have online armies of cyber troopers to share hoaxes intentionally to persuade readers or 
social media users. 

News websites established a special rubric to detect hoax. Press department creates barcode to verify 
74 credible and professional online news broadcasters. Recently, Facebook opened an office in Jakarta with 
a rapid and direct communication path to the Indonesian government. However, it was not effective to 
prevent hoaxes. 

The emerged of “Hoax News” is a reflection of democracy’s failure in the long term. In this case, 
democracy agencies should conduct political honestly and not fooling the society, so therefore government 
along with the society should strengthen information sources independently and trusted. 

According to the explanation above, the problems that rise in this article are including 
1) the influences of hoax toward 2019 President’s General Election, and 2) the preventing way to overcome 
the hoax news. 

 
Literature Review 
Hoax 
Internet technology, which is inherently cyber technology, has opened up a new space known as 

digital space; all types of representation (various forms of information) can be spread quickly and globally1. 
It has two opposite side in which one side provide positive impacts but on the contrary, it gives negative 
impacts once individuals cannot use it appropriately. Digital media has allowed all of the media in the form 
of sound, writing, symbol, or even video can be conveyed and uploaded to others. This media rapidly 
spread the news or event to be commented and discussed through mass, radio, and television media since 
digital media does not limit by the area, time, and place. However, it is a necessary collaborative action to 
reduce hoax so that it will not give a bad impact on the young generation2. 

Hoax is not an abbreviation rather it is one unity word from English which has its own meaning. 
According to the Astuti (2017)3, a hoax is defined as fake news which intentionally made to hidden the true 
meaning. Thus, hoax can be in a form: 

1. False idea 
2. Offence principle 
3. Media manipulation 
4. Balancing 
5. Objectivity 
6. Against moral neutrality (Raphael Cohen-Almagor, 2013). 
The element of a hoax is considered as the element of “deception.” The individual who spread hoax 

does not always have clear purposes and therefore it includes criminal law. The reason why hoax can be 
spread rapidly is due to the careless of an individual who does not investigate the news first. Hence, in the 
Electronic Information and Transaction Constitution, the individual which is forward the hoax message will 
assume as fake news spreader. However, in several conditions, a hoax is intentionally made so that the 
readers or the listeners would believe the fake news. 

The issue of hoaxes is also very problematic in Indonesia. There are several issues about how to 
identify news or information called “hoaxes”. One type of misinformation spread rapidly in public spaces 
(especially on the internet) is information or news that questions the Indonesian people’s memories of 
nation, religions, ethnic groups, or history. Hoaxes are considered to cause and accused of causing, various 
conflicts, divisions, and even fights in various parts of Indonesia4. 

                                                      
1 Salam, Aprinus (2018). The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Observing Anti-Diversity Memes Since 2014. 
Humaniora, 30 (3), 315-324. 
2 Astuti, Yanti Dwi (2017). Peperangan Generasi Digital Natives Melawan Digital Hoax Melalui Kompetitif Kreatif. 
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi, 47(2), 229-242. 
3 Astuti, Yanti Dwi (2017). Peperangan Generasi Digital Natives Melawan Digital Hoax Melalui Kompetitif Kreatif. 
INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi, 47(2), 229-242. 
4 Salam, Aprinus (2018). The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Observing Anti-Diversity Memes Since 2014. 
Humaniora, 30 (3), 315-324. 
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Democracy 
Democracy is a concept in state life that generally chosen by countries worldwide. Democracy emerged 

from the demand of western society for equity in law. It happened because of America and France declaration 
that previously postulated that every citizen was differentiated both in social position and in law. 

Democracy was derived from “demos” and “cratos” which meant a government from people by 
people and for people. It is a state organization based on people’s demand because people control authority. 

Democracy placed citizens as the policy determiner of a nation. It shifted because of the state’s role 
that restricted people’s rights and demands in state administration. Those steps could be achieved through 
an amendment on the constitution or the regulations created by the authorized regime. 

Democracy is a key concept in the political world. Democracy is deemed as the indicator of political 
development in a country. It is a vital position in authority sharing that is obtained from citizens, dedicated 
to citizens’ prosperity. This principle of trias politica is important when historical facts noted government’ 
achievements that became harder and in fact, could not transform society to be absolute and justice. Further, 
governmental authority sometime emerged a human rights violation. 

 
Method 
The method used in this article is qualitative. According to Flick (2002) in Gunawan1 states that 

descriptive qualitative is specific interrelation in the social relationship study which is also related to 
the facts from life pluralism. This method is aimed to understand the subject and object of the research 
which is involving people, and agencies based on the fact as it is. Through this approach, it will be revealed 
the description of actualization, social reality, and research target perception. The researcher, in this case, is 
trying to understand and describe the subject of the research. Afterward, qualitative research is based on the 
effort in building perspective in detail, form in words, holistic description and complicated. 

Arikunto2 assert that the research subject is a subject that is aimed to conduct research by the 
researcher. Hence, the research subject can be defined as source information which excavated to reveal the 
facts exist in the research field. The subject of this research is the researcher which is come to observe 
directly regarding the presidential general election in 2019. 

The kind of data that is used is involving primary data and secondary data. According to Sugiyono3, 
primary data is a direct data source which gives the data to the collector. Meanwhile, secondary data is 
a data source which is indirectly giving the data to the third party. 

Further, according to Sugiyono4 there are three kinds of data collecting techniques, including: 
a. Observation 
It is depicted as ф study which is intentional and systematic about ф social phenomenon and physical 

indications by observing and noting (Kartono, 1980: 142) in Gunawan5. 
b. Interview 
It is known as dialogue which is directed to a certain problem. The process is involving a verbal 

question and answer (Kartono, 1980: 171) in Gunawan6. 
c. Documentation 
It can be defined as а note of the past event in a form of article, figure or graph, and other 

monumental works7. In this research, the researcher documented the research result by explaining through 
writing. 

 
Discussion and Results 
There are several influences which cause hoax in the 2019 presidential general election, including: 
1. Trust Deficit 
The level of trust in professional journalism in Indonesia is still low. In the survey in 2017 about trust 

and large institution, the low rank is a political party (45%), parliament (55%), justice court (65%) and 
                                                      
1 Gunawan, Imam (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 81. 
2 Arikunto, Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 145. 
3 Sugiyono (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 137. 
4 Sugiyono (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 42. 
5 Gunawan, Imam (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 143. 
6 Gunawan, Imam (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 160. 
7 Sugiyono (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 396. 
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mass media (67%). Even, the rank of Indonesian police which is known as corrupt (70%) still beat the level 
of press. 

The result can be understood while observing the products that are offered by popular news 
information. The most important news in Indonesia is television which the content is influenced by the 
oligarchy concern. It can be seen from Metro TV which belongs to Surya Paloh as the Chief of Nasdem 
Party is tending to Jokowi side. Meanwhile, the media platforms owned by Jokowi’s opponent show 
a reverse bias, with the news coverage, tends to criticize the government. 

 
The Indonesian Democracy’s Maturity in the 2019 Presidential General Election 
Indonesia is a state known as the biggest population of democratic Muslim in the world, deservedly 

to be role model for another country. Moeldoko (3/7), the chief of president staff, as he stated to the 
interviewer, has given an opinion that there will be no horizontal conflict in Indonesia concern with 2019 
general election. However, he stated that there are still several political parties in society. Moeldoko also 
adds that while talking about democracy, it is common when facing hoax, untrusted news, as well 
as slander. It is a warning for elite politic so that it will not sacrifice the democracy in this Indonesia since 
the democracy in Indonesia is already mature. 

At the time while representing President Joko Widodo in the global summit Open Government 
Partnership in Georgia, Moeldoko has mentioned that Indonesia has been successfully held the election of 
regional government in 171 regions, simultaneously. He hopes that Indonesia’s achievement can be a role 
model for another country in the world. Especially, in the conductivity, while the general election is held. 

 
2. Hoax Prevention in Indonesian Presidential Election 2019 
Hoax is dangerous, especially in the presidential election. Therefore, there must prevention as one 

of the solutions to stop Hoaxes. There are several ways to prevent hoax, they are: 
1. Managing and improving the main media as a dominant news broadcaster. This prevention can be 

done if the media founders and editors had a strict policy for non-participants journalist. The policy can 
prevent ordinary people to spread hoaxes because the hoaxes broadcaster can be sentenced to trial if they 
spread hoaxes because they do not have the credibility to spread the news. Further, there must a regulation 
to apply objectivity standard because the objectivity standard will enable wrong news that can be identified 
through objectivity identification. These preventions enable credible news from the trusted broadcasters. 

2. The second step is obtained by overcoming the obstacles and the internet slow access, which will 
lead to hoax news supply for a consumer who already relies on Facebook and Whatsapp for the political 
information intake. The most important is, a digital literacy program should be preferred by Joko Widodo 
government. Besides that, another thing should be preferred is to expand and develop the information 
technology education as well as digital literacy in the national curriculum. 

 
Government Role in Hoax Prevention 
The government attitude in preventing hoax phenomenon is presented in Article including Criminal 

Code, Constitution Number 11 year 2008 about Information and Electronic Transaction (ITE), Constitution 
Number 40 year 2008 about the elimination of discrimination and ethnic. Besides that, the hoax spreader 
should subject Article dealing with hate speech and regulate in Criminal Code and other constitution 
outside the Criminal Code. 

From the law that is obtained by the government, the amount of hoax spreader is bigger and do not 
stand in line with the amount of justice. Since the government does not optimal yet in accusing the hoax 
spreader, the effort that is obtained merely blocking several hoax sites. Meanwhile, the hoax maker still 
creates a threat by spreading hoax continuously. 

In against and prevent hoax, the government basically having appropriate legal protection. Article 28 
verse 1 and 2, Constitution Number 11 year 2008 about Information and Electronic Transaction (ITE), 
Article 14 and 15 Constitution Number 1 year 1946, Article 311 and 378 Criminal Code, and Constitution 
Number 40 year 2008 about elimination of race and ethnic discrimination are the law products that can be 
used to against hoax spreading. 

Besides the law product, the government has to reform the national cyber agency which can be the 
front guard in fight against misleading information. The government also have been issuing the QR code in 
every journalistic product, including news and articles that can be used to identify the validity of the 
information. So, therefore, an article can be traced to its main source. 
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From the aspect of education, the government can actually fight hoaxes by increasing reading 
interest, based on the study of “most littered nation in the world” conducted by the Central Connecticut 
State University, Indonesia is declared ranked 60 of 61 countries are interested in reading. This is quite 
dangerous because it is combined with the fact that Indonesia is a country with the highest social 
networking activities in Asia, which means it is very easy for Indonesians to spread hoax information 
without examining the information disseminated further. 

 
Conclusion 
Hoax news in Indonesia is a way too much in 2019 Presidential Election. The influence on hoax 

existence is trust deficit in which the low trust level in journalism. 
The spreading of hoax news in the presidential election will be injured the democracy itself. Hence, it 

should be avoided by all the stakeholders and society. Actually, there are several legal efforts whether in 
persuasive, preventive, or even repressive. It can be seen in the Article 28 verse 1 and 2 Constitution 
Number 11 year 2008 about Information and Electronic Transaction, Article 14 and 15 Constitution 
Number 1 year 1946, Article 311 and 378 Criminal Code, as well as Constitution Number 40 year 2008 
about the elimination discrimination race and ethnic. The government is also reforming the national cyber 
agency as a frontline in combating the dissemination misleading information. 
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As the title implies the article describes the analysis of science popularization in the media 
through all over the world. It is especially noted about the creation of special institutions, their 
organizations and the level of state funding for developing high-quality media impact on the 
target audience. The practical value of the work is to apply research to create new popular 
media in Ukraine that can raise the level of youth education and, as a result, improve the level 
of science in Ukraine. Much attention is given to governmental findings, which are used for 
science development in the most successful scientific countries like Great Britain, the United 
States of America, Japan, etc. Also, the text gives valuable information on some examples 
of British PR agencies, which have a specific specialization on scientific PR and science 
communication. They can create a full range of communication channels in the media. All 
of them offer a full-fledged PR cycle and all possible creative tools of digital media. The 
practical value of the article is that we can use the worldwide experience in Ukraine. Creation 
of scientific PR agencies will help engineering and technical educational institutions show all 
the advantages and disadvantages of specialties, attract more students and increase interest 
in engineering schools, which will help to develop both the scientific community of Ukraine 
and its economy. 
Keywords: Ukrainian media space, popularization of science, the popularization of science 
in the media, state funding for science. 

Introduction. L’espace médiatique ukrainien est l’occasion, non seulement de présenter l’actualité 
mondiale, des informations sur les entreprises commerciales, mais également d’influencer 
la compréhension de l’importance des réalisations scientifiques et du travail des scientifiques grâce à 
la promotion de la science dans les médias. Compte tenu de la montée de l’esprit ukrainien après 
la Révolution de 2014, outre le développement des petites entreprises, un développement actif de la science 
et de l’éducation en Ukraine est également attendu. Déjà, cette question est activement étudiée et 
considérée. Les questions les plus populaires sur la réforme de l’éducation et, partant, sur un certain 
changement scientifique, sont déjà communiquées aux médias. Par conséquent, la question de l’éducation 
et de la science est urgente pour le peuple ukrainien aujourd’hui. Pour que leur progression soit plus claire 
et plus rapide, il est nécessaire de prêter attention à l’influence des ressources des médias sur la conscience 
des citoyens et d’identifier l’état de la littérature scientifique populaire et même de la culture scientifique en 
général. La science moderne en Ukraine ne peut rivaliser avec les universités et les instituts de renommée 
mondiale, ni avec le fait que nous découvrons les scientifiques britanniques et américains et leurs 
découvertes beaucoup plus tôt que les réalisations de chercheurs nationaux. À propos d’autres pays, nous ne 
pouvons même rien savoir du tout, mais ce n’est pas un indicateur du manque de travail et de publications 
de nos scientifiques. En général, il s’agit d’un travail médiocre au siège des médias ou du manque 
de personnes intéressées par les publication de la communauté scientifique. Le problème est à la fois 
le manque de sensibilisation des citoyens sur les moyens d’obtenir des informations et le manque 
de connaissances des scientifiques sur la couverture possible de leurs travaux scientifiques. 



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

 94

En conséquence, le nombre de scientifiques et d’étudiants en maîtrise de langues étrangères est en baisse, 
de même que la possibilité de rédiger des articles scientifiques en anglais pour améliorer le classement des 
établissements universitaires ukrainiens à l’étranger. La vulgarisation de la science à l’aide des médias est 
un moyen réel et possible d’améliorer la science ukrainienne. 

La valeur pratique de l’étude réside dans la création possible de nouveaux médias et une analyse 
holistique de l’expérience du monde afin de comprendre les promesses de l’une ou l’autre des mesures 
visant à populariser la science dans l’espace médiatique. Autrement dit, pour créer une nouvelle ressource, 
il est nécessaire de mener une étude sérieuse: d’abord identifier les tendances mondiales, puis d’analyser 
lesquelles d’entre elles peuvent être appliquées à la société ukrainienne, puis de les tester avec des groupes 
de discussion. Dans cet article, nous devons réaliser la première étape de la recherche et identifier certains 
secrets du haut niveau de développement de la science des pays occidentaux, ainsi que la vulgarisation de 
la science dans ces pays et déterminer s’il existe une relation entre ces deux concepts. Cela aidera à 
comparer les technologies permettant de vulgariser la science dans les médias. La première étape de l’étude 
peut être une analyse qualitative de la situation du marché mondial. Il utilisera les méthodes d’analyse et de 
synthèse pour rassembler et saisir des informations sur les ressources internationales. 

Par conséquent, il est assez trivial d’investir de l’argent dans la seule activité scientifique. 
Cependant, compte tenu de l’analyse à plus long terme de la promotion de la science, un investissement 
dans la sensibilisation aux développements scientifiques peut conduire à un financement accru et à un 
soutien plus fort de la part de la communauté, qui pourrait tirer le meilleur parti de ces développements 
scientifiques1. 

Analyse des recherches récentes. La question de la vulgarisation de la science dans les médias 
a impliqué un grand nombre de professionnels internationaux de la communication sociale, tels que 
Kutter, Pamfri, Rosamond, Casey, Bel, Dunwoody, Ryan et bien d’autres depuis les années 80 du 
Xxe siècle. En Ukraine, la question de la vulgarisation de la science dans les médias n’est pas aussi 
populaire. Cependant, certains chercheurs s’y sont attachés, tels que : A. Andrukhiv, D. Tarasov, 
A. Nikitiuk, A. Senenko, T. Bondarenko et autres. La question de la vulgarisation de la science dans 
les médias et de l’utilisation des médias modernes pour atteindre la pensée scientifique est assez 
nouvelle pour le marché des médias ukrainien. En outre, un petit nombre de publications scientifiques 
populaires (par rapport à leurs voisins européens) montre le manque d’emploi d’une niche 
de publications scientifiques populaires. Pour comprendre le vecteur de la vulgarisation scientifique 
dans les médias, il est nécessaire d’identifier avec précision les méthodes existantes dans le monde et 
de déterminer si elles sont adaptées à la réalité ukrainienne. C’est pourquoi l’objectif de notre étude est 
de révéler l’expérience mondiale réussie de vulgarisation de la science pour sa mise en œuvre pratique 
à l’avenir. L’article a les objectifs suivants: 

1. Analyser l’expérience mondiale des professionnels en matière de vulgarisation de la science dans 
les médias; 

2. Identifier des exemples d’application réussie de la vulgarisation de la science dans les médias 
à l’échelle mondiale; 

3. Formuler la possibilité de vulgariser la science dans les médias sur le terrain, en tenant compte 
de l’expérience mondiale analysée. 

Description de l’étude principale. Afin d’identifier les perspectives de vulgarisation 
de l’ingénierie et de la science technique dans les médias concernant les conditions de l’Ukraine 
moderne, il est nécessaire d’analyser l’expérience existante parmi les pays qui démontrent le plus haut 
niveau d’activité de recherche. En 2014, la National Science Foundation a créé un instrument de mesure, 
l’indicateur principal étant le nombre d’articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture 
et des publications incluses dans le système de la référence scientifique: le Scientific Citation Index (SCI) 
et le Social Science Citation Index (SSCI)2. Le classement permet d’identifier les 5 pays les plus avancés 
en sciences (Tableau 1).  

 

                                                      
1 Janson, J. (2017). What’s the difference between technology PR and science PR?. Sixdegreespr blog. 
<https://www.sixdegreespr.com>. 
2 Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности (2018). Гуманитарная энциклопедия 
«Gtmarket». <http://gtmarket.ru/>. 
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Tableau  1  

Le classement des 5 pays ayant le plus fort développement  
de travaux de recherche 

N Pays Nombre d’articles 

Dans le monde  827 704.9 
1. Les États-Unis 212 394.2 
2. Chine 89 894.4 
3. Japon 47 105.7 
4. Allemagne 46 258.8 
5. Grande Bretagne 46 035.4 

 
Dans ce classement, l’Ukraine se classait à la 42e place (1 726,9 articles) sur 195 pays. La notation 

a été mise en place par une agence fédérale indépendante créée par le Congrès américain en 1950 "pour 
promouvoir le progrès de la science, promouvoir la santé et la prospérité nationales et assurer la défense 
nationale ..."1. 

On peut retracer la relation étroite qui existe entre science et économie. Le premier critère 
de comparaison du niveau de la science dans différents pays est la détermination du niveau de financement 
de la science par l’État. 

Compte tenu du classement des pays qui développent activement la science et vulgarisent la science 
dans les médias, nous examinerons l’aspect financier de la promotion de la science populaire auprès 
du public. 

Les premiers pays à considérer sont les États-Unis. Le 23 mars 2018, Science News Mag a publié 
un article dans lequel le président Donald Trump avait signé une loi sur la recherche financée pour un 
montant de 1milliard de dollars. US2. En ce qui concerne le fonds qui a mis au point le classement des pays 
où la recherche est le plus développée, son budget annuel est de 7,5 milliards de dollars. Aux États-Unis 
(exercice 2017), NSF est la source de financement d’environ 24% de toutes les recherches fondamentales 
menées par des collègues et des universités américaines3. Nous constatons que le critère de succès le plus 
important du classement est le niveau de financement de la communauté scientifique et la composante 
stratégique de la science pour le développement et la promotion du pays sur la scène mondiale. 

Le Chine. Le pays a considérablement augmenté le financement de la recherche au cours des dix 
dernières années. Par exemple, la China Science Foundation a financé 41164 programmes avec 
22,71 milliards de yuans (environ 3,3 milliards de dollars) en 20164. 

Le Japon. L’investissement total dans la science et la technologie augmentera de 7%, pour atteindre 
3,8 milliards de yens (35 milliards de dollars) en 2018 par rapport à 20175. 

L’Allemagne. Le montant total du budget allemand pour la science et l’innovation s’élève à environ 
90 milliards d’euros (109 milliards de dollars) par an selon 20166. 

La Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique consacre environ 30 milliards de livres sterling 
au développement de la science et de la recherche. (soit 37,5 milliards de dollars US) par an selon 20187. 

 

                                                      
1 National Science Foundation: official web-site. <https://www.nsf.gov>. 
2 Science News Staff. Trump, Congress approve largest U.S. research spending increase in a decade (2018). Science. 
<http://www.sciencemag.org>. 
3 National Science Foundation: official web-site. <https://www.nsf.gov>. 
4 China aims for global leader in science by mid-century (2018). Xinhuanet.com. <http://www.xinhuanet.com>. 
5 Fuyuno, I. (2018). Japanese researchers say science-budget hike isn’t enough. Nature blog, New&Comment: title 
of the main menu. <https://www.nature.com>. 
6 Єсилевський, С. (2018). Бюджет на науку: матч Германия – Украина, счет 218 – 8. FaceNews.ua: новости 
Украины. <https://www.facenews.ua>. 
7 Reid, G. (2018). The government has promised more R&D. Where will the money come from?. The Guardian. 
<https://www.theguardian.com>. 
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L’Ukraine. En 2018, le financement public de la science avait augmenté de 30% et s’élevait 
à 6,1 milliards d’UAH1. Au taux de change national, il est d’environ 232,2 millions de dollars. 

Comme on peut le constater, le montant du financement affecte directement le niveau de 
développement de la science. Cet indicateur ne peut pas être influencé, raison pour laquelle une grande 
partie du personnel scientifique ukrainien trouve des partenariats dans un premier temps, puis se place 
ensuite dans des laboratoires et des instituts scientifiques d’autres pays. Parmi tous les pays leaders, seule 
la Chine a des taux de financement relativement faibles pour la science et, malgré cela, elle se classe au 
deuxième rang en ce qui concerne le nombre de publications scientifiques dans des revues renommées. 
Plusieurs autres facteurs affectent le nombre de publications, mais la disponibilité des équipements est 
suffisante. 

Le niveau des déductions financières pour la promotion de la science dans les médias est directement 
proportionnel au financement de la science en général. Si un scientifique ne perçoit pas un salaire suffisant 
pour s’acquitter pleinement de ses tâches et de ses expériences scientifiques, il n’aura ni le temps ni 
l’inspiration pour promouvoir ses propres expériences. Cependant, nous devons analyser les moyens de 
promouvoir la science dans d’autres pays, en plus de son facteur de financement, afin d’identifier ses 
perspectives d’avenir. 

Il est bien connu que l’un des pays les plus importants dans le domaine de la science utilise un grand 
nombre de technologies de promotion des médias sur l’éducation et les scientifiques du Royaume-Uni, 
y compris l’humour. 

Tout d’abord, c’est l’un des rares pays au monde, qui compte un nombre important d’agences 
de relations publiques spécialisées dans la recherche scientifique. Google publie les éléments suivants: 

• Notch communications: http://notchcommunications.co.uk 
Positionnement: "L’art de la science". Agence de marketing du cycle B2B, spécialisée dans les 

marchés scientifiques et techniques. Du marketing global intégré aux relations individuelles, à la stratégie 
de marque, à la publicité et aux campagnes sur les médias sociaux, faites preuve de créativité avec des 
nouveautés scientifiques orientées client. 

• Stone Junction: http://www.stonejunction.co.uk 
Positionnement: "Science through Stalingivation". Les communicateurs scientifiques ne sont pas des 

érudits; ce sont des conteurs. L’essentiel est qu’ils sachent comment impliquer efficacement le public et 
maintiendront les résultats de la recherche fiables et intéressants pour les scientifiques. Les campagnes 
scientifiques de relations publiques ont pour objectif principal de présenter aux médias la position de 
l’auteur, ou des auteurs d’ouvrages scientifiques, en sensibilisant au sujet ou à l’institut scientifique. 

• Six degrés: https://www.sixdegreespr.com/sectors/science-pr 
Positionnement: "Créer des campagnes de relations publiques qui vous font réfléchir". Se positionner 

comme une entreprise dans laquelle une proportion importante de chercheurs diplômés travaillent et 
utilisent le jeu de mots: "Nous connaissons notre MW grâce à notre MW, nos ions à notre fer", ce qui 
montre que l’agence de relations publiques est un expert en termes scientifiques et ne être confus 

• Communications de santé Ashfield: https://www.ashfieldhealthcare.com 
Positionnement: "Donnons vie à des histoires scientifiques." Comprendre la nécessité de raconter des 

histoires au public, souvent cachées dans des données cliniques ou techniques complexes, dans le but 
d’apprendre, d’informer et de faire participer le public. Spécialiser non pas dans les relations publiques en 
général, mais dans le journal médical. 

Sur le blog de l’une des agences de relations publiques mentionnées ci-dessus, nous voyons un article 
sur l’impact de la science-fiction sur le financement de la science. L’un des défis accentués par la 
communauté scientifique est la pression excessive sur le budget: une dépendance importante vis-à-vis du 
financement de l’État et de l’affectation de fonds à l’appui d’une activité scientifique. 

Conclusion. Par conséquent, au vu des données analysées sur les contributions financières de 
différents pays au développement de la science, c’est-à-dire sur le développement de la vulgarisation de la 
science dans les médias, nous avons constaté la dépendance directe des investissements monétaires au 
niveau de développement de la science en général. Il montre l’interdépendance directe d’un facteur à l’autre 
et souligne la nécessité d’une vulgarisation scientifique de haute qualité dans les médias. Nous avons donné 

                                                      
1 2018-го держава профінансує науку на 6 мільярдів гривень (2017). Офіційний веб-сайт Міністерства освіти 
і науки України. <https://mon.gov.ua>. 
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quelques exemples d’agences de relations publiques britanniques qui créent elles-mêmes l’ensemble des 
canaux de communication dans les médias. Ils offrent tous un cycle complet de recherche en relations 
publiques, c’est-à-dire qu’ils visent à élaborer une stratégie, à communiquer avec les médias traditionnels et 
numériques, à soutenir et à organiser des événements scientifiques. 

Une telle expérience peut également être utilisée en Ukraine. Comme nous avons un grand nombre 
d’agences de relations publiques, il est possible d’élargir la portée des services d’agences à services 
complets pour fournir des services de relations publiques. Il en va de même pour l’agrandissement du siège 
des agences d’information, qui fournira des informations ainsi que le format populaire de science-fiction. 
La possibilité de rechercher des informations intéressantes avec l’aide d’agences mondiales telles que la 
Nasa et l’Esa peut aider à générer davantage d’informations. Et le ministère de l’Education et de la Science 
de l’Ukraine peut aider à la création d’un contenu dans les médias sur le travail des chercheurs ukrainiens. 
Si les institutions ukrainiennes n’ont pas le besoin ni le financement nécessaire pour contacter les agences 
de relations publiques avec des propositions de coopération, vous pouvez alors créer une demande inversée. 
Si l’une des agences de relations publiques offre ses services à des instituts et universités privés, une telle 
tendance pourrait devenir ensuite aussi populaire pour d’autres établissements d’enseignement. Nous 
voyons donc que les agences de relations publiques scientifiques montrent clairement aux instituts de 
recherche pourquoi l’investissement dans la science et la vulgarisation de la science sont utiles pour la 
recherche future. 

Il est en outre nécessaire d’analyser chacun des canaux de communication médiatiques existants afin 
de promouvoir la science dans les médias séparément afin de donner une large couverture 
de la compréhension de la situation en Ukraine. 

References: 
1. 2018-ho derzhava profinansuie nauku na 6 miliardiv hryven [In 2018 the state will finance science for 6 billion 

hryvnias] (2017). Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [The official website of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine]. <https://mon.gov.ua>. [en Ukrainien]. 

2. Esilevskij, S. (2018). Bjudzhet na nauku: match Germanija – Ukraina, schet 218 – 8 [Science budget: match 
Germany – Ukraine, score 218 – 8]. FaceNews.ua: novosti Ukrainy [FaceNews.ua: news of Ukraine]. 
<https://www.facenews.ua>. [en russe]. 

3. Rejting stran mira po urovnju nauchno-issledovatel’skoj aktivnosti [Ranking of the countries of the world by level 
of research activity] (2018). Gumanitarnaja jenciklopedija «Gtmarket» [Gtmarket Humanitarian Encyclopedia]. 
<http://gtmarket.ru/>. [en russe]. 

4. China aims for global leader in science by mid-century (2018). Xinhuanet.com. <http://www.xinhuanet.com>. 
[en anglais]. 

5. Fuyuno, I. (2018). Japanese researchers say science-budget hike isn’t enough. Nature blog, New&Comment: 
title of the main menu. <https://www.nature.com>. [en anglais]. 

6. Janson, J. (2017). What’s the difference between technology PR and science PR?. Sixdegreespr blog. 
<https://www.sixdegreespr.com>. [en anglais]. 

7. National Science Foundation: official web-site. <https://www.nsf.gov>. en anglais]. 
8. Reid, G. (2018). The government has promised more R&D. Where will the money come from?. The Guardian. 

<https://www.theguardian.com>. [en anglais]. 
9. Science News Staff. Trump, Congress approve largest U.S. research spending increase in a decade (2018). Science. 

<http://www.sciencemag.org>. en anglais]. 
  



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

 98

Andrii Chornous 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

LEGAL REGULATION OF INSTITUTIONAL 
COMPONENTS OF NATIONAL INFORMATION 
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The article elaborates on core elements of national information infrastructure, in particular, of the 
National Information Infrastructure of Ukraine. In particular, the author defines institutional 
components of national information infrastructure as subjects of information services that 
examine, collect, process, store, transmit and disseminate information. 
Moreover, according to the information given, among institutional constituents of national 
information infrastructure, there should be outlined such as telecommunication services operators 
and providers, information and computing centers, information agencies. In addition to the 
classification given, the author scrutinizes each institutional component and provides personal 
thoughts concerning their legal nature and usage specifics. 
Keywords: national information infrastructure, information infrastructure, information legal 
relations, telecommunication services, providers, operators, information agencies. 

Introduction. In all its efforts undertaken over many years to set up the national information 
infrastructure, the Ukrainian government keeps struggling with bureaucracy and lack of institutional 
capacity when defining the legal framework of national information infrastructure – complex of software 
and hardware, organizational systems and regulatory frameworks. Modern technologies development, 
constantly spreading Internet coverage, roles of telecommunication services providers and operators trigger 
necessity of respective legal bases enhancement. Obviously, that in the modern digital era the necessity 
of proper legal regulation of information resources and relations must be a top priority for the Ukrainian 
government. In fact, the Ukrainian President Zelensky has declared that one of his core goals for his 
presidency tenure is to establish "a state in a smartphone". 

As of today, the Internet has already become a significant factor in social, cultural and educational 
development of modern society, it keeps providing new opportunities for both public authorities and 
citizens, in particular, scientific researchers. The Internet eliminates any barriers for creating and 
disseminating any data, thus providing opportunities for sharing digital information, which amount keeps 
constantly increasing. 

Such opportunities, namely the provision and transfer of large volumes of information; intensive 
online communication between people not only within their own country, but also between residents of 
different states; the ability to individually express yourself by creating and publishing your own websites 
and personal pages in social networks is, in most cases, used for legitimate business and private purposes. 

The existing system of legal acts regulating information relations in Ukraine is characterized by its 
multi-levelness and influence on subjects of private and public law. Therefore, one of the main goals of the 
state should be the generalization and improvement of the relevant regulatory and legal array, primarily – 
concerning relations having public nature. In the opposite case, meaning if the effective and legally 
regulated National Information Infrastructure is absent, the provision of information to public authorities 
of Ukraine will continue to remain unsatisfactory1. 

The purpose of the proposed scientific research is to determine the prospects for the further 
development of legal regulation of the activities of providers, operators, information and computing centers 
and information agencies as institutional components of national information infrastructure within 
the global Internet network. 

The objective of the article is to conduct systematic analysis of institutional components of the 
national information infrastructure, their establishment process and current development and maintenance, 
assess their importance and existing legal regulation. 

                                                      
1 Соснін, О. (2004). Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України. 
Стратегічна панорама, 1, 172. 
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The main research material. From the advent of civilized society, the role of information and 
information technologies in human life only keeps expanding. Nowadays, the necessity to examine and 
understand not only comprehensible (for example, the laws of nature), but also new concepts and values of 
human society in general (literature, art, architecture etc.) appears to be growing. As noted by Robin Mansell 
in her research paper, the role of information in life is crucial – the research focusing on the life and times 
of the information society entices scholars with interests in both information production and consumption and 
in changes in society more generally, to undertake analysis of its meanings and implications1. 

The prerequisites for the formation of a progressive national information society and the effective 
implementation of e-government in Ukraine are modern information and analytical support of the activities 
of public administration bodies, organization of the national electronic information resources system, 
creation of new and improvement of the existing regulatory framework in the sphere of informatization and 
harmonization of standards regarding IT products and IT services with EU standards2. 

The formation, storage, development and dissemination of information resources (in particular, 
national ones) takes place within the framework of information infrastructures, and, thus, the issue of legal 
regulation of the institutional components of the National Information Infrastructure of Ukraine, their 
creation and use have emerged as the top state’s priorities. 

In particular, the structure of the National Information Infrastructure (the "NII") includes the 
following elements: 

 information resources (information as data); 
 means of communication and telecommunication (telecommunication networks, lines and 

communication facilities); 
 regulatory and legal system for the NII functioning; 
 automated information systems (organizational and technical systems in which the technology 

of information processing using the technical and software tools)3; 
 system of human resources trainings to ensure proper maintenance of the NII4; and 
 institutional components of the NII (subjects of information services that examine, collect, 

process, store, transmit and disseminate information – telecommunication services operators and providers, 
information and computing centers, information agencies). 

Within the survey conducted while writing the article, author has scrutinized the institutional 
components of the NII, in particular institutions (information relations subjects) performing information 
resources processing and storage. 

As regarding the legal definition of the subjects of information relations, according to Article 4 of the 
Law of Ukraine "On Information", the latter are defined as natural and legal persons, associations 
of citizens and public authorities, whereas information itself acts as an information relations object5. 

D. Shpenov in his dissertation research has stated that information law subjects act as parties to legal 
information relations and carry rights and obligations stipulated in legal information norms. In doing so, 
such subjects may be either individual (individuals) or collective formations (legal entities, in particular 
public administration bodies6). 

In this case, the institutional components (subjects) of the NII should include: 
 state and municipal authorities (public administration) that provide information (electronic) 

services to individuals or legal entities (such information services are provided on the public bodies’ 

                                                      
1 Приймак, Ю. (2011). Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних 
інформаційних ресурсів. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 4, 
126. 
2 Mansell, R. (2010). The life and times of the Information Society. Prometheus, 28 (2), 165–186 
<https://www.researchgate.net/publication/227623728_The_life_and_times_of_the_Information_Society> 
(2019, July, 23). 
3 Закон про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 1994 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України,, 31. 
4 Нестеренко, О. (2014). Проблеми формування національної інформаційної інфраструктури та забезпечення її 
безпеки. Реєстрація, зберігання і обробка даних, 12, 2, 218. 
5 Закон про інформацію 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 1992, 48. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>. 
6 Шпенов, Д. (2012). Інформаційні правовідносини: автореф. дис… канд. .рид. наук. Київ, 13. 
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websites, Unified State Portal of Administrative Services, iGov as the Governmental Services Portal or on 
other eligible platforms); 

 operators and providers of information and telecommunication services (companies that provide 
services on information transfer to the end users within a single network, and other network operators, 
providing customers with the capability of traffic transmission through their networks); 

 local or central information and computer centers providing information and computer services to 
enterprises, institutions and organizations of all forms of ownership, as well as public administration 
bodies; and 

 information agencies (agents), which are legal entities and whose activities are aimed 
at collecting, processing and disseminating information in mass media. 

As for public administration bodies as special institutions of NII, it should be primarily noted that as 
of 15 July 2019 750 bodies of public administration, enterprises and organizations have been connected to 
the System of electronic interaction of executive authorities (in particular, the Administration of the 
President of Ukraine, the Cabinet Ministers of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, all ministries, 80% 
of other central executive bodies we connected1). 

However, despite the above positive insights, ensuring proper functioning of electronic interaction 
between public administrations is necessary to complete the implementation of the electronic workflow. 
Moreover, despite relatively high rates of informatization of central executive bodies, regional state and 
local authorities do not have a fully functioning system of electronic workflow. Thus, the government 
should pay special attention to comprehensive implementation of e-governance instruments in local 
municipal authorities. 

Another NII institutions that provide information and telecommunication services under the Law 
of Ukraine "On Telecommunications" are operators and providers of information and telecommunication 
services. As an example of public telecommunication operators, it is noteworthy to mention the Electronic 
Interaction System of Executive Authorities, which is a state telecommunication system created to automate 
the creation, transmission, receipt, processing, use, storage, destruction of electronic documents creating, 
which have been signed using electronic digital signature and / or electronically sealed, as well as to ensure 
enforcement of public organizational decisions. 

Thus, telecommunication services provider is an entity that has the right to carry out its own 
activities in the field of telecommunications, but without the corresponding right to provide technical 
maintenance or any other operational support to information and telecommunication networks, as well as to 
provide telecommunication channels for exploitation. In order to carry out its core activities a provider is 
not required to obtain any licenses and it may freely provide access to the Internet through the 
establishment of its own technical support. 

Unlike providers, operator of information and telecommunication services is an entity that has 
the right to carry out activities in information and telecommunication spheres with the privileged right to 
carry out maintenance, repair and use the related information and telecommunication networks. Contrary to 
providers, in order to carry professional activity an operator must obtain the relevant license. 

In accordance with applicable legal acts of Ukrainian legislation, the entity willing to act 
as a telecommunication services operator must obtain a license for maintenance and operation of 
telecommunication networks2. Meanwhile, although local telecommunication services providers have the 
right to operate without an appropriate license, they are obliged to conclude agreements on network 
maintenance with local telecommunications operator that are licensed to provide corresponding in the same 
settlement. Based on the above, it becomes clear that operators and providers in their activities are 
interconnected actors for the provision of telecommunication services. 

Having analyzed applicable legislation it can be concluded that a telecommunication provider has 
the following rights: 

 to provide telecommunication services in accordance with the Law of Ukraine 
"On Telecommunications", the Law of Ukraine "On Radio Frequency Resource of Ukraine", the Resolution 
                                                      
1 СЕВ ОВВ. Перелік організацій, підключених до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади 
версія 2.0 станом на 15.07.2019. Державне підприємство Державний центр інформаційних ресурсів України. 
<http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/koristuvachi-sev-ovv>. 
2 Закон про телекомунікації 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 12. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15>. 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)   EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2019 

 101

of the National Commission, which carries out State Regulation in the Field of Communications and 
Informatization (the "NCSRFCI") "On running the register of operators, telecommunication providers and 
invalidating the decision of the NCSRFCI dated 11 November 2010 No. 514" and the Resolution of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine (the "CMU") "On Approving the Rules for the Provision and Acquisition 
of Telecommunication Services"; 

 to set particular tariffs for telecommunication services, which are provided in addition to the 
services regulated exclusively by the state; 

 to reduce the existing list of telecommunication services or cease the provision 
of telecommunication services to consumers, who violate the established rules for providing and receiving 
telecommunication services; 

 to disconnect the installed equipment of an active consumer, if the latter has not been installed in 
accordance with the procedure defined by the applicable law and there are no legal documents confirming 
the telecommunication services provider’s compliance with all the requirements of regulations in the field 
of information telecommunications; 

 to disconnect active consumers from final equipment based on a court decision, if such equipment 
was used by an unscrupulous subscriber to commit unlawful, criminal acts or acts that threat the interests 
of national security (for example, actions to prevent cyber-attacks); 

 to install telecommunication equipment owned by consumers in the premises, leased thereafter; 
 –to grant providers of information and telecommunication services the right to connect 

telecommunication facilities to telecommunication networks of general use in accordance with the 
applicable legislation requirements, as well as with other rights stipulated by the Ukrainian legislation and 
agreements on information and telecommunication services provision; 

 to terminate one’s own activity in the field of telecommunication services in accordance with the 
applicable legislation. 

Considering the fact that telecommunication services providers carry out their direct activities in the 
field of telecommunications in accordance with the law and agreements concluded with licensed 
telecommunications operators, some particular obligations of the respective telecommunication services 
providers should be outlined. In particular, it should be emphasized that providers of information and 
telecommunication services are obliged to: 

 provide telecommunication services corresponding to approved quality indicators; 
 provide consumers with sufficient and comprehensive information necessary for the conclusion 

of services contracts, as well as information on telecommunication services provided by a respective 
provider; 

 maintain accurate and transparent accounting of telecommunication services provided by 
consumer to provider; 

 ensure the accuracy of providing and applying statutory defined tariffs; 
 keep records of information and telecommunication services provided to active consumers during 

a limitation period (specified by the applicable legislation) and provide information about the rendered 
information and telecommunication services in accordance with the procedure established by the current 
legislation; 

 not violate fair competition on telecommunication services market under no circumstances; 
 provide the Central body of executive power in the field of communications (the "National Bank 

of Ukraine" or "NBU") and the NCSRFCI with reporting and information in the amount prescribed by the 
law and in a timely and complete manner; 

 announce existing valid tariffs for telecommunication services, not later than seven calendar days 
before their immediate introduction; 

 warn consumers about possible reduction of the telecommunication services list or disconnection 
of their end-use equipment in cases and in accordance with the procedure provided for by the rules for the 
provision and receipt of such services; and 

 perform other duties in accordance with the legislation of Ukraine. 
Information and computing centers are another one institutional element of the NII. Thus, 

an information and computing center (the "ICC") is a subdivision, organization, or, to a lesser extent, 
a complex of premises intended for the placement of computer systems and auxiliary equipment for 
collecting, processing and using information. ICCs are commonly created on the basis of universities and 
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their subdivisions. The ICCs are intended to provide access to information resources of Internet networks, 
as well as software and technical support for scientific activities. Legal regulation of ICCs is done by 
secondary legislation. 

Noteworthy, however, particularly information agencies play the ultimate role in the hierarchy of NII 
institutional components. Thus, in the course of information and telecommunication systems formation on 
national and global levels, intermediaries have emerged in relations between information sources and 
information distributors. In particular, information agencies became such intermediaries. 

Information agencies are institutions and organizations that have been registered in accordance with 
the law. They might be private legal entities or public authorities that provide information activities related 
to information services provision and act in accordance with the Law of Ukraine "On Information1" and the 
Law of Ukraine "On Information Agencies2". 

Particular attention should be paid to the matter of diving information agencies into global and 
national. Thus, the information agencies activity should be considered depending on the information agency 
type. For instance, international information agencies have the so-called "exclusive (sole) right to use" the 
news market in the territory assigned to each agency. At one time, restrictions imposed on the activities of 
national agencies contributed to the establishment of improper relations between global and national 
information agencies3. 

In terms of the particular article, it is expedient to agree with the O. Harmatii’s opinion, who stated in 
one of her articles that information agencies boom can be observed in modern Ukraine as well as in modern 
world. In Mrs. Harmatii’s opinion, such tendency is triggered with constantly increasing importance of 
information agencies. In view of this, the study of basic principles and peculiarities of information 
dissemination is, without a doubt, a contribution to further development of humankind. Moreover, in the 
context of the information society, the continuously increasing importance of information dissemination 
will only grow, and, thus, the necessity of creating proper legal framework for information relations and 
information agencies will keep increasing4. 

It should also be emphasized that the very formation of new types of demand for information has 
triggered radical changes in information services provided by information agencies and, in particular, has 
cause the creation of so-called "new media". Moreover, considering the fact that the combined provision of 
graphic, textual and audio information provided in real time is a distinct characteristic of new era media 
resources, the need to legally regulate the formation and functioning of institutional constituents of NII 
became of paramount importance for modern society. 

Conclusions. Having analysed the full spectrum of legal acts defined the regulation of NII 
institutional components formation and development in Ukraine, it should be concluded that the applicable 
legislation of Ukraine (both private and public law) needs thorough development and improvement. Given 
the transience and changeability of information processes in global and national levels, the provision of 
information and telecommunication services by the subjects of National Information Infrastructure of 
Ukraine (telecommunication services operators and providers, information and computing centers, 
information agencies) must be thoroughly regulated and secured. 

Relationships on information exchange that arise in virtual environment between individuals and 
businesses appear to be specific legally binding interactions. They might be of a volitional nature and 
consist of relative of absolute, legally protected and regulatory defined legal relations. It should also be 
noted that many scholars define relations within the Internet network as information relations, which makes 
it possible to state that relations in the Internet are a kind of information communication. 

Prospects for further research in this area should be aimed at complex elaboration of the most 
relevant aspects of NII institutional components activities. In particular, concerning defining the functional 

                                                      
1 Закон про інформацію 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, 48. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>. 
2 Закон про інформаційні агентства 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 13. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/95-вр>. 
3 Пантелеймонов, О. (2013). Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального 
комунікаційного простору: автореф. дис. ... канд. політ. наук. <https://mydisser.com/en/catalog/view/247/ 
250/12401.html>. 
4 Гарматій, О. (2015). Інформаційні агентства як об’єкт сучасних праць українських та зарубіжних 
дослідників. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 5, 334-347. 
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role of telecommunication services providers and/or operators, computing centers and information 
agencies, particularly the matter of their interaction with each other. 
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ADMINISTRATIVE INFORMATION OFFENSES  
IN THE ADVERTISING FIELD RELATED  
TO THE NEGATIVE IMPACT ON CHILDREN:  
THE CONCEPT AND IMMANENT PARAMETERS  
OF COMPOSITION 

The present article is devoted to the elaboration of a conceptual framework in the field 
of administrative informational offenses in the sphere of advertising, which are connected with 
the adverse effect of information on a child. 
The author analyzes the concept of «information offenses», «administrative information offenses» 
and develops her own definition of the investigated concept. Then, the essence of each element 
of the composition of administrative information offenses is revealed, and the author’s vision 
of the content within the studied group of offenses is suggested. 
Special focus is placed on the issue regarding administrative liability of legal entities, particularly, 
the fragmentation in regulatory support in the procedure for bringing them to liability. 
The question of guilt is also discussed. 
Keywords: advertising, harmful information, children, information offenses, administrative 
information offenses, composition of offense, guilt of legal entity. 

Актуальність. В умовах постійного інформаційного впливу на свідомість людини, важливим 
постає питання щодо якості його змістовного наповнення. Реклама становить собою інформацію, 
метою якої є спонукання до певної моделі поведінки, а інколи навіть її нав’язування. Різні вікові 
групи по-різному сприймають такі настирні рекламні повідомлення, які закликають до бажаного для 
рекламодавця результату. 

При цьому саме діти через особливості свого інтелектуального та психологічного розвитку 
залишаються більш вразливими до шкідливої інформації. У зв’язку з цим особливо важливо 
не допускати порушень з боку рекламодавців прав дітей в галузі реклами. Досягнення бажаної цілі 
можливе лише за умови існування чіткого та однозначного адміністративно-правового регулювання 
заборон, спрямованих на протидію вчиненню протиправних дій, пов’язаних з поширенням 
шкідливої інформації в галузі реклами, яка буде спрямована на дітей, та процедур, пов’язаних 
з притягненням до адміністративної відповідальності. 

Однак тематиці порушень прав дитини у галузі реклами приділялася не достатня увага, що 
призвело до існування окремих прогалин у правовому регулюванні адміністративної 
відповідальності суб’єктів рекламної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науково-теоретичне підґрунтя дослідження 
адміністративних інформаційних правопорушень в галузі реклами, пов’язаних із негативним 
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інформаційним впливом на дітей, складають праці, присвячені інститутам адміністративної 
відповідальності та адміністративних правопорушень, а також наукові роботи, в яких 
досліджувалася правова природа інформаційних правопорушень. Концептуальні основи перших 
двох інститутів розроблялися такими вченими як Ю. П. Битяк, Є. С. Герасименко, 
І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, А. В. Кірін, Л. В. Коваль, В К. Колпаков, О. В. Кузьменко, 
І. Б. Тацишин та іншими. Проблематиці інформаційних правопорушень та адміністративних 
інформаційних правопорушень загалом і в галузі реклами зокрема було приділено увагу в наукових 
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема І. Л. Бачило, О. А. Заярного, 
О. А. Кісліцина, З. В. Кузнєцової, Ю. Є. Максименко, Л. А. Микитенко, А. В. Полушкина, 
С. М. Правдюка, О. В. Стоєцького, А. В. Стрельникова, О. О. Тихомирова, А. І. Черемнової, 
О. В. Чуприни та інших. 

Однак незважаючи на існування досить значної кількості публікацій, питання порушень прав 
дитини внаслідок поширення шкідливої інформації залишаються недостатньо вивченими. Саме 
тому існує нагальна необхідність у доповненні теорії інформаційної деліктології концепцією 
адміністративних інформаційних правопорушень в галузі реклами, пов’язаних із негативним 
інформаційним впливом на дітей. 

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка понятійного апарату у досліджуваній 
сфері та аналіз елементів складу адміністративних інформаційних правопорушень в галузі реклами, 
пов’язаних із негативним інформаційним впливом на дітей. 

Виклад основного матеріалу. В теорії інформаційного права тривалий час обґрунтовується 
існування такого різновиду правопорушень, як інформаційні123, які пропонується визначати як 
суспільно небезпечні (шкідливі), протиправні, карані діяння деліктоздатного суб’єкта, що 
спрямовані на порушення права на інформацію чи інформаційну інфраструктуру або вчиняються 
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій чи засобів зв’язку4. Тобто термін 
«інформаційне правопорушення» використовується як узагальнюючий для позначення діянь, які 
вчиняються в інформаційній сфері або з використанням різних інформаційних засобів і 
технологій5. 

Складний комплексний характер інформаційних правопорушень зумовлює необхідність їх 
класифікації. А. В. Полушкін пропонує класифікувати їх за критерієм виду юридичної 
відповідальності на: інформаційні правопорушення, інформаційні злочини, адміністративні 
інформаційні правопорушення, цивільні інформаційні правопорушення та інші6. Для потреб цього 
наукового дослідження приділимо увагу виключно адміністративним інформаційним 
правопорушенням. 

На думку О. А. Заярного, адміністративне інформаційне правопорушення – це протиправне, 
соціально шкідливе, винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом публічної адміністрації, 
його посадовою особою, іншим деліктоздатним суб’єктом публічно-правових інформаційних 
відносин, яке порушує інформаційні права особи, суспільний інформаційний правопорядок, 
правовий режим інформації, інформаційних ресурсів та технологій, посягає на об’єкти права 
власності в інформаційній сфері чи перешкоджає правомірній інформаційній діяльності, чим 
створює загрозу для національної інформаційної безпеки, і за яке законом встановлено 
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сфері. Київ: Національна академія СБУ. 
2 Бєляков, К. І. (ред.). (2019). Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи 
інформаційної деліктології. Київ: КВІЦ. 
3 Стоєцький, О. В. (2013). Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної 
безпеки України. Дис. канд. юрид. наук. Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний 
університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріжжя. 
4 Правдюк, С. М. (2015). Інформаційні правопорушення. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Київ.  
5 Єсімов, С. С. (2014). Юридична природа адміністративних правопорушень у інформаційній сфері. Науковий 
вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична, 4, 135. 
6 Полушкин, А. В. (2009). Информационное правонарушение: понятие и виды. Автореф. дис. канд. юрид. наук. 
Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 24. 
<http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1357650>. (2019, червень, 19). 
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адміністративну відповідальність1. На думку вченого, ці правопорушення ввібрали в себе 
властивості адміністративних та інформаційних, що дає підстави для відмежування їх в самостійний 
вид деліктів, що вчиняються в інформаційній сфері2. 

Аналіз змісту визначення дає можливість зробити висновок, що для того, щоб досліджувані 
в цій науковій статті протиправні діяння можна було охарактеризувати як адміністративні 
інформаційні правопорушення, вони повинні: 

1) вчинятися в інформаційній сфері; 
2) посягати на значущі для інформаційних відносин складові (інформаційні права особи, 

інформаційний правопорядок тощо); 
3) за його вчинення передбачається адміністративна відповідальність, яка застосовується 

до суб’єкта публічної адміністрації, його посадової особи або іншого деліктоздатного суб’єкта 
за порушення останнім правил публічного адміністрування. 

Щодо перших двох складових слід зазначити наступне. Діяльність, пов’язана зі створенням, 
виробництвом та розповсюдженням реклами, є різновидом інформаційної діяльності, а отже, 
правопорушення у галузі реклами вчиняються в інформаційній сфері. Поширення шкідливої інформації 
фактично порушує право дитини на доступ до повної, достовірної та соціально корисної інформації. 
Як наслідок, суб’єкти рекламної діяльності такими своїми діями перешкоджають реалізації 
інформаційних прав дитини та посягають на встановлений в суспільстві інформаційний правопорядок. 

Останнім аспектом, який потрібно проаналізувати, є наявність в порушеннях законодавства 
про рекламу, пов’язаних із негативним інформаційним впливом на дітей, підстав для притягнення 
саме до адміністративної відповідальності. Держава, регулюючи рекламну діяльність, встановлює 
вимоги до її змісту та форми, правила її поширення, та відповідно забороняє створення та 
поширення шкідливої інформації рекламного характеру, яка може завдати шкоди дітям. Порушення 
цих правил, безумовно, охоплюється поняттям «адміністративні правопорушення». Більше того, 
у випадку поширення шкідливої інформації у галузі реклами, яка може завдати шкоди дітям, можна 
констатувати не тільки факт недотримання правил публічного адміністрування, але і факт 
порушення публічного інтересу, який виражається в зацікавленості суспільства у формуванні 
фізично, психічно і морально здорового майбутнього покоління. 

Таким чином, правопорушення в галузі реклами, пов’язані із негативним інформаційним 
впливом на дітей, належать до адміністративних інформаційних правопорушень. Відповідно, 
досліджуване поняття можна визначити як протиправне, соціально шкідливе, винне діяння (дію або 
бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, передбачене актами інформаційного законодавства, 
виражене у порушенні правил зайняття рекламною діяльністю, внаслідок чого може бути завдана 
шкода інформаційним правам дитини та суспільному інформаційному правопорядку. 

Законодавчими актами, в яких закріплюється основний перелік адміністративних 
інформаційних правопорушень в галузі реклами, є Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 року 
№ 270/96-ВР (стаття 27) 3 та Кодекс України про адміністративні правопорушення від 
07.12.1984 року № 8073-X (далі – КУпАП) (статті 85-1, 156-3, 212-14)4. Правопорушення, які 
закріплені в КУпАП, не пов’язані зі створенням шкідливої інформації, яка може завдати шкоду 
дітям, а тому в межах цієї наукової статті буде проаналізовано виключно профільний закон. 
Враховуючи, що предметом цього дослідження є захист дітей від шкідливої інформації, з усіх 
правопорушень, закріплених у статті 27 закону України «Про рекламу», до змісту адміністративних 
інформаційних правопорушень, пов’язаних із негативним інформаційним впливом на дітей, слід 
включати лише ті діяння, якими може бути завдана шкода дитині, а саме: 

1) замовлення рекламодавцем реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено 
законом (наприклад, замовлення реклами наркотичних засобів, творів порнографічного характеру); 

                                                      
1 Заярний, О. А. (2017). Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-
деліктний аспект. Київ: Видавнийчий дім «Гальветика», 58. 
2 Заярний, О. А. (2017). Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-
деліктний аспект. Київ: Видавнийчий дім «Гальветика», 58. 
3 Закон про рекламу 1996 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80>. (2019, червень, 19). 
4 Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984 (Верховна Рада УРСР). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>. (2019, червень, 19). 
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2) замовлення рекламодавцем розповсюдження реклами, забороненої законом (наприклад, 
замовлення реклами зі сценами насильства, з використанням зображень справжньої або іграшкової 
зброї, вибухових пристроїв); 

3) недотримання рекламодавцем встановлених законом вимог щодо змісту реклами 
(наприклад, недотримання вимог ч. 2-5 ст. 20 Закону України «Про рекламу», замовлення реклами 
із зображеннями дітей у небезпечних ситуаціях); 

4) порушення рекламодавцем порядку розповсюдження реклами, якщо реклама 
розповсюджується ними самостійно (наприклад, розміщення реклами продукції, яку заборонено 
рекламувати дітям, в дитячих виданнях); 

5) порушення розповсюджувачами реклами встановленого законодавством порядку 
розповсюдження та розміщення реклами (наприклад, розміщення анонсів фільмів, які мають 
обмеження щодо глядацької аудиторії, не у час, відведений для показу таких фільмів)1. 

Слід зауважити, що для цілей даної статті з усього переліку правопорушень, закріплених 
в статті 27, було виключено діяння, які вчиняються виробниками реклами, та діяння, які охоплюють 
надання рекламодавцем недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва 
реклами. Щодо першої групи діянь такий підхід обґрунтовується тим, що в процесі виготовлення 
реклами не може бути завдана шкода дітям, адже протиправна діяльність діяння в основному 
стосується «використання рекламних матеріалів третіх осіб при виготовленні реклами, прав третіх 
осіб на об’єкти авторського права та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що 
використовуються при виготовленні реклами тощо»2. В контексті другої групи правопорушень, слід 
відзначити, що недостовірна інформація в цьому випадку стосується фактів наявності або 
відсутності у рекламодавця прав на об’єкти інтелектуальної власності, дозволів, сертифікатів тощо. 
За таких умов інтереси споживачів, безсумнівно, будуть страждати. Проте шкідлива для дитини 
інформація не виробляється. 

Безпосередній науковий аналіз вищезазначених правопорушень необхідно здійснювати 
передусім з точки зору їхнього складу, оскільки обов’язковою умовою для визнання певної 
поведінки суб’єкта рекламної діяльності протиправною є наявність в її діях всіх елементів складу 
правопорушення. Розуміння поняття «склад правопорушення» не є предметом дискусій, тому 
вважаємо допустимим використання його наступного визначення: «юридична конструкція, що 
складається із системи ознак (елементів) акта поведінки, необхідних та достатніх для кваліфікації 
його правопорушення і притягнення правопорушника до юридичної відповідальності»3. Структурно 
склад правопорушення є поєднанням чотирьох елементів: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона4. 

Об’єкт є найголовнішим елементом складу адміністративного інформаційного 
правопорушення. Він зумовлює не тільки виникнення адміністративно-правової заборони, але й 
значною мірою юридичну структуру, обсяг і межі адміністративно-правової охорони5. 

В науковій літературі існують декілька концепцій об’єкта правопорушень. На думку одних 
вчених об’єкт слід розглядати як охоронювані законом суспільні відносини67. Інші дослідники, яких 
меншість, визначають об’єкт адміністративного інформаційного правопорушення через соціальні 
блага, обґрунтовуючи свою позицію посиланням на норми Конституції України про визначальне 
значення прав і свобод людини та громадянина для спрямування діяльності держави8. 
                                                      
1 Закон про рекламу 1996. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80>. (2019, червень, 19). 
2 Андрощук, Г. О., Шкляр, С. В. (2012). Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Київ: 
Юстініан, 398. 
3 Скакун О. Ф. (2010). Теорія права та держави. Київ: Алерта; КНТ, 459. 
4 Скакун О. Ф. (2010). Теорія права та держави. Київ: Алерта; КНТ, 459-460. 
5 Заярний, О. А. (2015). Концептуальна природа та види об’єктів адміністративних інформаційних 
правопорушень. Адміністративне право та процес, 1, 129. 
6 Правдюк, С. М. (2015). Інформаційні правопорушення. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Київ. 
7 Стрельников, А. В. (2004). Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу. 
Дис. канд. юрид. наук. Одеська національна юридична академія, Одеса, 37. 
8 Заярний, О. А. (2015). Концептуальна природа та види об’єктів адміністративних інформаційних 
правопорушень. Адміністративне право та процес, 1, 129-145. 



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

 108

Ми погоджуємося з останнім підходом до визначення об’єкту з огляду на наступне. У випадку 
використання суспільних відносин в якості об’єкта охорони, виникає питання, який саме елемент 
цих відносин повинен охоронятися: суб’єкт, об’єкт чи зміст. При поширенні шкідливої інформації 
рекламного характеру шкода завдається не відносинам в цілому, а конкретним інтересам того або 
іншого суб’єкта. Лише наявність у дитини права на доступ до повної та достовірної інформації, а 
також права на нормальний фізичний, психологічний або моральний розвиток встановлює міру 
дозволеної поведінки суб’єктів рекламної діяльності. Посягання на належні дитині права, 
порушення її інтересів тягне за собою негативну реакцію з боку держави у вигляді накладення 
відповідних стягнень на рекламодавці або розповсюджувачів реклами. Більше того в статті 1 
КУпАП до завдань держави було віднесено охорону прав і свобод, а не суспільних відносин. 

Таким чином, об’єктом адміністративних інформаційних правопорушень у галузі реклами, 
пов’язаних із негативним інформаційним впливом на дітей, є ті соціальні блага, на забезпечення 
правової охорони яких спрямована діяльність держави, а саме: право дитини на інформацію та 
право на нормальний фізичний, психічний та духовний розвиток. 

«Об’єктивна сторона інформаційного правопорушення – це зовнішні ознаки та обставини, які 
характеризують інформаційне правопорушення»1. Основним елементом об’єктивної сторони є 
діяння. Протиправне діяння являє собою дію або бездіяльність, вчинене суб’єктом рекламної 
діяльності, що полягає у порушенні прав дитини та поширенні шкідливої інформації. Протиправні 
дії є вольовим актом порушника, який вчиняється всупереч встановленим в законодавстві 
обов’язкам та заборонам, тоді як бездіяльність є пасивною поведінкою, зміст якої виражається 
у невжитті заходів, які суб’єкт зобов’язаний здійснювати відповідно до законодавства. В галузі 
реклами можуть мати місце як протиправні дії, так і протиправна бездіяльність. 

Протиправні дії виражаються у порушенні встановлених в законодавстві заборон 
на виробництво чи поширення реклами (виробництво реклами продукції для дорослих із залученням 
дітей; розміщення реклами алкогольних напоїв у виданнях для дітей). Тоді як бездіяльність може 
проявлятися в наступних формах: 

– невиконання обов’язкової вимоги до змістовного наповнення рекламного повідомлення 
(виробництво реклами без вміщення до її вмісту відомостей, які відповідно до закону є 
обов’язковими); 

– не усунення порушень у відповідь на вимогу суб’єктів публічної адміністрації; 
– ненадання інформації на вимогу контролюючих органів у галузі реклами. 
Правопорушення в галузі реклами в переважній більшості випадків є правопорушеннями 

з формальним складом, оскільки головною причиною для притягнення до адміністративної 
відповідальності є порушення правил здійснення рекламної діяльності. Тобто не залежно від того, 
чи була завдана шкода адресату рекламного повідомлення, суб’єкт рекламної діяльності буде нести 
відповідальність. 

Однак в деяких статтях Закону України «Про рекламу» шкода відіграє роль обов’язкової 
ознаки об’єктивної сторони. До таких випадків відноситься: 

1) частина 4 статті 7 – реклама не повинна завдавати шкоди дітям; 
2) частина 3 статті 20 – реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди2. 
На нашу думку, існування подібних норм є обґрунтованим, оскільки законодавець не може 

оперативно реагувати на всі форми протиправної поведінки. І завдяки подібним узагальненим 
положенням можливим є захист прав та законних інтересів дитини у випадку, якщо дитини 
постраждає від реклами, яка не порушила формальних законодавчих заборон. В той же час 
в законодавстві України міститься незначна кількість норм, орієнтованих на охорону дітей від 
шкідливої інформації і переважна їх більшість є доволі абстрактними. Однак, на нашу думку, 
подібний підхід не дозволить забезпечити системність у протидії поширенню шкідливої інформації. 
Саме тому, доцільним є розширення вимог до змісту та форми реклами, цільовою аудиторією якої є 
діти, шляхом включення більшої кількості формальних заборон та правил поведінки. 

Отже, об’єктивна сторона адміністративних інформаційних правопорушень у галузі реклами, 
пов’язаних із негативним інформаційним впливом на дітей, полягає у вчиненні передбачених 
                                                      
1 Коваленко, Л. П. (2013). Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері. Форум права, 4, 159. 
2 Закон про рекламу 1996. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80>. (2019, червень, 19). 
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у законодавстві про рекламу протиправних діянь, які порушують права та законні інтереси дитини, і 
в окремих випадках можуть заподіяти фізичну або моральну шкоду споживачу реклами. 

«Поняття суб’єкта адміністративного правопорушення включає в себе сукупність зазначених 
в законі ознак, які повинна мати особа для того, щоб вчинене нею діяння було визнане 
адміністративним правопорушенням»1. 

В Законі України «Про рекламу» передбачено відповідальність для трьох груп суб’єктів: 
рекламодавця, розповсюджувача реклами та виробника реклами. Як було зазначено вище, в межах 
цього дослідження увага буде зосереджена виключно на перших двох. 

За загальним правилом адміністративні стягнення застосовуються до фізичних осіб в порядку, 
визначеному КУпАП. На рівні КУпАП юридична особа не є загальним суб’єктом адміністративної 
відповідальності, незважаючи на включення до його змісту статті 14-2, в якій допускається 
застосування адміністративних стягнень до юридичних осіб. Однак суб’єктами адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства про рекламу є як фізичні, так і юридичні особи, 
оскільки Закон України «Про рекламу» не містить жодних прямих вказівок щодо суб’єктного складу 
адміністративного правопорушення. 

Наука адміністративного права визнає існування адміністративної відповідальності 
юридичних осіб. Її пропонують розглядати як самостійний інститут адміністративної 
відповідальності2 або як підінститут вказаного інституту3. Такі дослідження проводяться 
науковцями навіть незважаючи на те, що поняття «адміністративна відповідальність» стосовно 
юридичних осіб в законодавстві не вживається, а нормативно-правовий акт, який би містив загальні 
положення щодо накладення санкцій на юридичних осіб, з часів проголошення незалежності 
не приймався. Навіть Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-IV, в якому «вперше 
було зроблено спробу визначити загальні засади адміністративної відповідальності юридичних 
осіб»4 не охоплює сферою своєї дії всі форми адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

На нашу думку, несистемність нормативного забезпечення процедури притягнення 
до адміністративної відповідальності юридичних осіб та відокремленість її від аналогічної 
процедури для фізичних осіб негативно відображається на захисті дітей від шкідливої інформації. 
Зокрема, як описувалося вище, відбувається змішування норм, які стосується контролю та 
адміністративної відповідальності, з’являються прогалини в правовому регулюванні. Як наслідок, 
доволі обґрунтованими виглядають пропозиції щодо необхідності реформування законодавства про 
адміністративну відповідальність шляхом прийняття нового кодифікованого акту, в якому суб’єктом 
адміністративної відповідальності визнавалися б як фізична, так і юридична особа5. 

Однак до моменту реформування законодавства вважаємо, що юридична особа може бути 
суб’єктом адміністративних правопорушень, оскільки в Закону України «Про рекламу» відсутні 
положення, які цього не допускали б. Відповідно, суб’єктом адміністративних інформаційних 
правопорушень у галузі реклами, пов’язаних із негативним інформаційним впливом на дітей, є 
деліктоздатні рекламодавці та розповсюджувачі реклами, які можуть мати статус як фізичної особи 
чи фізичної особи-підприємця, так юридичної особи. 

Суб’єктивна сторона – це суб’єктивне (психічне) ставлення суб’єкта правопорушення 
до вчиненого протиправного діяння та його наслідків. Вона складається з вини, а також таких 
факультативних елементів, як мотив та мета6. Слід зауважити, що більшість складів правопорушень 
у галузі реклами, пов’язаних зі шкідливим впливом інформації, є формальними, тому для 
кваліфікації діянь не має значення ставлення особи до шкідливих наслідків правопорушення. 

                                                      
1 Савчишкин, Д. Б. (2011) Информационно-административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
Административное и муниципальное право, 7, 71–82. <https://wiselawyer.ru/poleznoe/51930-informacionno-
administrativnoe-pravonarushenie-ponyatie-priznaki-sostav>. (2019, червень, 19). 
2 Битяк, Ю. П., Гаращук, В. М. (ред.). (2010). Адміністративне право. Харків: Право, 191. 
3 Зима, О. Т. (2001). Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Дис. канд. юрид. наук. Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Харків, 60. 
4 Битяк, Ю. П., Гаращук, В. М. (ред.). (2010). Адміністративне право. Харків: Право, 190. 
5 Зима, О. Т. (2001). Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Дис. канд. юрид. наук. Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Харків, 82-84. 
6 Тихомиров, О. О., Тугарова, О. К. (2015). Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній 
сфері. Київ: Національна академія СБУ, 17-18. 
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Вина є основним та обов’язковим елементом суб’єктивної сторони. Вона позначає психічне 
ставлення особи до вчиненого діяння та його наслідків1. Варто відзначити, що в межах 
досліджуваної групи правопорушень форма вини (умисел чи необережність) не впливає 
на кваліфікацію діяння як протиправного. 

Враховуючи, що суб’єктами правопорушень у галузі реклами можуть бути як фізичні, так і 
юридичні особи, предметом для дискусій в межах цієї ознаки суб’єктивної сторони є проблема 
виділення вини юридичної особи у вчиненні адміністративного інформаційного правопорушення. 
Якщо у фізичної особи завжди можна визначити її суб’єктивне ставлення до власної поведінки, то 
юридична особа, будучи юридичною фікцією, не може мати цієї характеристики в її класичному 
розумінні. У зв’язку з цим в науковій літературі сформувалося два підходи до характеристики 
вини юридичної особи. Перший – полягає у фактичному ототожненні вини юридичної особи 
з виною її працівників або її органів, а в межах другого вважається необхідним визначити, чи були 
вжиті всі заходи для належного виконання правил публічного адміністрування та недопущення 
правопорушення2. Другий підхід також отримав назву об’єктивного ставлення у вину, «згідно 
з яким особа визнається винною у вчиненні адміністративного проступку, якщо буде доведено: 
а) що саме вона вчинила правопорушення; б) що вона була в змозі вжити заходи з дотримання 
вимог правил і норм, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, але 
не зробила цього»3. 

Ми поділяємо позиції вчених, які вважають, що «організація не наділена ні психікою, ні 
волею, ні свідомістю»4, а тому необґрунтованим є трактування вини юридичної особи як психічного 
ставлення до вчинюваного правопорушення. 

Також, на нашу думку, безпідставним є поширенням вини посадової особи чи трудового 
колективу на юридичну особу в цілому. Наприклад, останній може взагалі не існувати або бути 
настільки багаточисельним, що більшість працівників навіть не будуть підозрювати про допущені 
правопорушення. В свою чергу ототожнення посадової особи юридичної особи із самою 
юридичною особою слід розуміти як деструктивне змішування відповідних понять, оскільки 
посадова особа є самостійним суб’єктом відповідальності на рівні з юридичною особою5. Отже, 
екстраполяція вини посадової особи чи трудового колективу на юридичну особу є штучною і вина 
юридичної особи, у розумінні психічного ставлення до вчинюваного діяння, все одно не буде 
формуватися, адже юридична особа продовжує залишатися фікцією. 

Тобто ми вважаємо найбільш обґрунтованим підходом при характеристиці вини юридичної 
особи у вчиненні адміністративних інформаційних правопорушень у галузі реклами, пов’язаних 
із негативним інформаційним впливом на дітей, використання концепції об’єктивного ставлення 
у вину. Відповідно, поведінка суб’єкта рекламної діяльності – юридичної особи буде 
кваліфікуватися як адміністративне інформаційне правопорушення, якщо порушник не буде 
дотримуватися правил створення, виробництва та поширення реклами або не зробить все від нього 
залежне для недопущення адміністративного інформаційного правопорушення. У свою чергу 
дотримання встановлених в законодавстві правил здійснення рекламної діяльності означитиме 
відсутність вини такого суб’єктів. 

З вищенаведеного слід зробити висновок, що вину суб’єкта рекламної діяльності – юридичної 
особи при вчиненні правопорушень з досліджуваної нами групи правопорушень слід визначити як 
                                                      
1 Савчишкин, Д. Б. (2011) Информационно-административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
Административное и муниципальное право, 7. <https://wiselawyer.ru/poleznoe/51930-informacionno-
administrativnoe-pravonarushenie-ponyatie-priznaki-sostav>. (2019, червень, 19). 
2 Стрельников, А. В. (2004). Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу. 
(Дис. канд. юрид. наук). Одеська національна юридична академія, Одеса, 110. 
3 Гуржій, Т. О. (2014). Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України. 
Адміністративне право і процес, 3(9), 156-168. 
4 Панова, И. В. (2007). Еще раз о двух тенденциях, разрушающих целостность института административной 
ответственности. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 8. 
<https://wiselawyer.ru/poleznoe/23398-eshhe-dvukh-tendenciyakh-razrushayushhikh-celostnost-instituta-
administrativnoj>. (2019, червень, 19). 
5 Шерстобоев, О. Н. (2012). К вопросу о вине юридических лиц как конструктивном признаке состава 
административного правонарушения. Безопасность бизнеса, (2). <http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id= 
25&art=4012>. (2019, червень, 19). 
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невжиття заходів для дотримання правил здійснення рекламної діяльності, що призвело 
до створення та поширення шкідливої інформації, яка може мати негативний вплив на фізичний, 
психологічний чи моральний розвиток дитини. 

Мотив та мета правопорушення є його факультативними ознаками та мають юридичне 
значення переважно в правопорушеннях з матеріальним складом. В силу того, що стаття 27 
Закону України «Про рекламу» пов’язує факт вчинення правопорушення лише з порушення 
правил створення, розповсюдження та виробництва реклами, мотив та мету не є 
змістоутворюючими критеріями для процедури доказування у цих категоріях правопорушень. 
Саме тому в межах цієї наукової статті дані елементи суб’єктивної сторони досліджуватися 
не будуть. 

Висновки. Підсумовуючи все вище викладене, слід зазначити, що в межах даної статті було 
сформульоване наступне визначення адміністративного інформаційного правопорушення в галузі 
реклами, пов’язаного із негативним інформаційним впливом на дітей. Під ними пропонується 
розуміти протиправне, соціально шкідливе, винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатного 
суб’єкта, передбачене актами інформаційного законодавства, виражене у порушенні правил 
зайняття рекламною діяльністю, внаслідок чого може бути завдана шкода інформаційним правам 
дитини та суспільному інформаційному правопорядку. 

Основними елементами складу адміністративного інформаційного правопорушення в галузі 
реклами, пов’язаного із негативним інформаційним впливом на дітей, є: 

1) об’єкт правопорушення – ті соціальні блага, на забезпечення правової охорони яких 
спрямована діяльність держави, а саме: право дитини на інформацію та право на нормальний 
фізичний, психічний та духовний розвиток; 

2) об’єктивна сторона правопорушення, що полягає у вчиненні передбачених у законодавстві 
про рекламу протиправних діянь, які порушують права та законні інтереси дитини, і в окремих 
випадках можуть заподіяти фізичну або моральну шкоду споживачу реклами; 

3) суб’єкт правопорушення – до основних суб’єктів правопорушення належать деліктоздатні 
рекламодавці та розповсюджувачі реклами, які можуть мати статус як фізичної особи чи фізичної 
особи-підприємця, так юридичної особи. 

4) суб’єктивна сторона правопорушення – її основним елементом є вина суб’єкта рекламної 
діяльності, яка полягає у невжитті заходів для дотримання правил здійснення рекламної діяльності, 
що призвело до створення та поширення шкідливої інформації, яка може мати негативний вплив 
на фізичний, психологічний чи моральний розвиток дитини. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF REFORMING  
THE MECHANISM OF THE IMPLEMENTATION  
OF CRIMINAL LIABILITY IN UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION POLICY 

The influence of European integration processes on the direction of reform of the criminal, 
criminal-procedural and criminal-executive legislation of Ukraine is analyzed. It was highlighted 
that crime is a socially dangerous phenomenon, which causes damage to human rights and 
freedoms and therefore infringes upon values that are objective for the EU Member States. 
It is determined that the effectiveness of criminal liability depends on the effectiveness of its 
implementation mechanism. The disadvantages of the normative legal basis of criminal liability, 
which lead to low effectiveness of the mechanism of criminal liability application, are a problem 
of harmonization of the Ukraine legislation with the EU law. 
It is proved that the effectiveness of the mechanism of the implementation of criminal liability 
depends on the completeness sufficiency of obtained evidence of criminal’s guilty. 
Keywords: harmonization of legal systems, evidence, human rights, mechanism of criminal 
liability application. 

Кримінальне правопорушення посягає на охоронювані кримінальним законом суспільні 
цінності та громадський порядок, спричиняє шкоду інтересам держави, конституційним правам і 
свободам людини і громадянина. Вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння 
призводить до виникнення кримінально-правових відносин між особою, що скоїла злочин, та 
державою. З метою накладення на злочинця кримінального покарання, відновлення порушеної 
справедливості, відшкодування потерпілому завданої шкоди та поновлення пошкоджених прав, 
спрацьовує цілісний правовий механізм, що складається з кримінальних, кримінально-
процесуальних, кримінально-виконавчих норм та індивідуально-правових актів. Кримінальна 
відповідальність реалізується в ході кримінальних правовідносин між злочинцем, державою та 
потерпілим, її застосування забезпечується правозастосовною діяльністю спеціальних органів 
держави. Невід’ємним компонентом механізму реалізації кримінальної відповідальності (далі – 
МРКВ) є професійна правова свідомість посадових осіб уповноважених державних органів та 
індивідуальна правосвідомість учасників кримінального процесу. 

Складові елементи МРКВ зазнають змін під впливом ряду зовнішніх чинників, одним з яких є 
вектор політичного розвитку України. 

Вивченню сутності, структури та функціональних характеристик механізму застосування 
кримінальної відповідальності присвячені наукові праці І.І. Митрофанова. Дослідженням проблем 
реалізації кримінально-правової відповідальності займалися також Л.В. Багрій-Шахматов, 
Ю.В. Баулін, П.А. Воробей, В.О. Глушков, В.К. Грищук, О.О. Дудоров, В.К. Дуюнов, В.М. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнєцова, В.О. Меркулова, І.А. Міннікес, М.І. Панов, П.П. Сердюк, Є.Д.Скулиш, Я.І.Соловій, 
М.О. Стручков, В.М. Хомич, О.О. Чистяков, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко та ін. Проте, тематика ролі 
політичних факторів в ході перетворень в механізмі застосування кримінальної відповідальності, а 
також проблемних питань реформування МРКВ, з метою його гармонізації з законодавством 
Європейського Союзу (далі – ЄС), вченими ґрунтовно не розроблялася. 
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Метою статті є аналіз впливу політики європейської інтеграції України на спрямованість 
реформ кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства, 
визначення критеріїв ефективності механізму застосування кримінальної відповідальності, 
дослідження проблем адаптації нормативно-правового забезпечення МРКВ до права ЄС. 

Прагнення громадян до побудови суспільства, якому притаманні дотримання принципів 
законності, верховенства права, поваги до прав і свобод людини та громадянина, обумовили 
інтеграцію України до політичного, духовного, економічного та правового простору ЄС. 

Вагомим кроком до членства України в ЄС стало укладення Угоди про партнерство і 
співробітництво з Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 27.06.2014 року, а 
також ухвалення низки інших документів, що закріплюють правові засади співпраці України та ЄС, 
створюють передумови для адаптації українського законодавства до правових норм Європейського 
Співтовариства. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом 
(далі – УПС) приділяє особливу увагу гармонізації законодавства України із законодавством 
Співтовариства, розглядаючи гармонізацію як важливу умову зміцнення економічних зв’язків між 
сторонами (ст. 51.1), створення однакових правових умов для суб’єктів співробітництва між 
Україною та ЄС. Про це свідчать і положення ст. 51.2 УПС, з яких випливає, що процес має 
забезпечити «приблизну адекватність законів» 1. 

З моменту укладення документів, що закріплюють принципи співпраці між Україною та 
Євросоюзом в правовій сфері, забезпечення узгодженості вітчизняного законодавства і права ЄС 
стало однією з ключових умов вступу України до складу Європейського Співтовариства. Важливим 
кроком, спрямованим на адаптацію законодавства України до норм права ЄС, є приведення 
кримінального закону, зокрема інституту кримінально-правової відповідальності, у відповідність 
до європейських норм. 

Гармонізація українського законодавства до права Європейського Співтовариства потребує, 
щоб Україна поділяла пріоритетні принципи права ЄС. Принципи права, що внесені до правової 
системи Євросоюзу, передбачені установчими договорами ЄС, двома основними з яких є Договір 
про створення Європейського Союзу та Договір про створення Європейського Співтовариства. Ст. 2 
Договору про Європейський Союз, з поправками внесеними Лісабонським договором від 
13.12.2007 року, вказує: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, правової держави 
й дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є 
загальними для держав-членів у рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, 
недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю й рівністю жінок та чоловіків»2. 
Багато які із зазначених цінностей (свобода, демократія, правова держава, повага до прав людини й 
основних свобод) раніше були закріплені в ст. 6 Договору про Європейський Союз 1992 р., де були 
названі «принципами». Цілком слушно В.В.Колесніченко зазначає, що «у цьому випадку правильно 
говорити про цінності-принципи»3. Слідування цінностям-принципам є обов’язковим для всіх 
держав-членів Європейського Співтовариства, а також держав, що висловлюють намір вступу в ЄС. 
Гарантом їхнього дотримання виступає сам Євросоюз. В одній із статей проекту Конституції ЄС 
«Цінності союзу», в якій цінності-принципи названі «спільними цінностями» визначено: … «Спільні 
цінності» мають поділяти всі держави-члени. З цього випливає, що порушення «спільних 
цінностей» із боку будь-якої держави-члена може загрожувати засадам усього ЄС, і, як наслідок, 
ставити під сумнів членство держави-порушника в ЄС»4. На наш погляд, спільні для всіх держав-
членів Євросоюзу цінності-принципи є пріоритетними з поміж принципів права Європейського 
Співтовариства та відіграють роль концептуальних засад норм права ЄС. 

Іншою умовою реалізації політики євроінтеграції є забезпечення узгодженості зовнішньої та 
внутрішньої політики України та політики ЄС. З визнанням «цінностей союзу» дотримання поваги 
до людини, шанування її прав та свобод стало пріоритетним завданням політики ЄС. 
                                                      
1 Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх 
державами-членами (2006). Офіційний вісник України, 24, 203. 
2 Договір про Європейський Союз від 07.02.1992 р. (зі змінами та доповненнями від 13.12.2007 р.). Офіційний 
веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029> (2019, липень, 11). 
3 Колесніченко, В. (2009). Принципи права Європейського Союзу у світлі Лісабонського договору. Актуальні 
проблеми політики, 36, 181–187. 
4 Петров, Р. (2006). Європейські «спільні цінності»: імплікації для України. Право України, 10, 110-112. 
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Слідування спільним цінностям-принципам та інтеграція в ЄС вимагають тісної взаємодії 
України та ЄС в правовій сфері. Співробітництво України та ЄС в сфері права потребує 
впровадження правового механізму зближення вітчизняної системи права до системи права 
Європейських Співтовариств. Необхідною умовою належного функціонування правового механізму 
взаємодії правових систем Ради Європи, Євросоюзу та України є фіксація основних його положень 
у Конституції та спеціальних законах України, визначення в них співвідношення міжнародного 
універсального права, права Ради Європи, Євросоюзу та України. Така концепція має охопити 
інституційну (законодавчі, виконавчі, судові, контрольно-наглядові органи), функціональну та 
нормативну частини правової системи України загалом1. В прийнятій Конституції України від 
28.06.1996 року права та свободи людини визначені як такі, що становлять найбільшу цінність для 
суспільства, їх дотримання та захист визнано пріоритетним завданням в діяльності держави. Згідно 
ст. 3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави»2. 
З прийняттям Конституції України, дотримання принципу поваги до людини, її прав і свобод стало 
одним з основних завдань правової політики України. 

Водночас злочинність є тим суспільно-небезпечним явищем, що завдає шкоди правам і свободам 
людини і громадянина, громадському порядку, внаслідок чого посягає на цінності, дотримання та захист 
яких є обов’язковим для держав-членів ЄС. Внаслідок суспільної небезпеки злочинних проявів потреба 
протидії злочинності є нагальною як для держав членів-ЄС, так і держав, що висловлюють намір вступу 
до Європейського Співтовариства, на внутрішньодержавному та міжнародному рівні. Тому чільне місце 
серед напрямів, визначених в Угоді про асоціацію з ЄС, посідає боротьба зі злочинністю та корупцією; 
співробітництво у боротьбі з тероризмом; боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та 
фінансуванням тероризму; співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, 
прекурсорів та психотропних речовин; правове співробітництво3. 

Результатом реакції держави на скоєння суспільно-небезпечного, кримінально-караного діяння та 
правовим заходом, що спрямований на виконання обов’язків держави перед людиною, яка є потерпілою 
від вчинення кримінального правопорушення, є притягнення злочинця до кримінальної 
відповідальності. Кримінальна відповідальність, на відміну від загально-соціальних заходів 
попередження злочинності, забезпечується державно-владним примусом та реалізується в результаті 
безпосереднього вчинення злочину, тому є одним з ключових інструментів боротьби зі злочинністю. Ми 
поділяємо позицію В.Р.Вереша, який зазначає, що кримінальна відповідальність покликана вирішувати 
завдання кримінального законодавства4. Отже, кримінальна відповідальність є найбільш важливим 
засобом виконання завдань кримінального законодавства. У ст.3 Кримінального кодексу України 
визначено, що «Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний 
кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах 
міжнародного права»5. Відповідно до ст. 1 КК визначено, що «Кримінальний кодекс України має своїм 
завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського 
порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, 
забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам»6. 

Гармонізація українського законодавства з правом ЄС потребує, щоб кримінальний, 
кримінально-процесуальний та кримінально-виконавчий закони України були максимально дієвими 
в питанні забезпечення: 

– високої ефективності захисту прав людини, її гідності та свобод від злочинних посягань; 

                                                      
1 Луць, Л. (2006). Формування правового механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом. Віче, 5, 
54-55. 
2 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> (2019, липень, 17). 
3 Шило, О. (2016). Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права 
Європейського Союзу. Вісник Національної академії правових наук України, 3(86),102–110. 
4 Вереша, Р. (2006). Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності. Київ: Атіка, 740. 
5 Кримінальний кодекс України (2018). Суми: Вид. ТОВ «ВВП НОТІС», 204. 
6 Кримінальний кодекс України (2018). Суми: Вид. ТОВ «ВВП НОТІС», 204. 
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– гарантій дотримання принципу поваги до людини в ході притягнення її до кримінальної 
відповідальності. 

Заслуговує на увагу, що реалізація політики євроінтеграції потребує високого рівня безпеки 
людини та громадянина від протиправних проявів, ефективного механізму захисту конституційних 
прав кожної людини, кожного учасника кримінально-правових відносин, в тому числі потерпілого та 
злочинця. Захист прав і свобод громадян від злочинних посягань є одним з головних завдань держави. 

На наш погляд, роль кримінальної відповідальності в питанні боротьби зі злочинністю, 
захисту прав людини, громадського порядку від протиправних посягань, полягає в: 

– застосуванні до правопорушника кримінального покарання, що відповідає тяжкості 
скоєного злочину, з врахуванням обтяжуючих та пом’якшувальних обставин; 

– виправленні засудженого, усуненні деформацій його правосвідомості в ході виконання 
кримінальних покарань; 

– відшкодуванні потерпілому завданої кримінальним правопорушенням матеріальної, 
моральної та фізичної шкоди, а також поновленні пошкоджених прав. З метою адаптації 
кримінального законодавства України до права ЄС, окремою функцією кримінально-правової 
відповідальності повинна стати відновлювальна функція. Це означає, що компенсація спричиненої 
шкоди потерпілому має бути обов’язковою умовою погашення або зняття судимості. 

Цілком слушно І. Г. Богатирьов та А.В. Савченко вказують, що кримінальна відповідальність, 
будучи складним багатофункціональним явищем, разом з іншими видами юридичної 
відповідальності виконує регулятивну, превентивну, каральну, відновлювальну та виховну функції1. 
Низька ефективність виконання завдань кримінальної відповідальності має наслідком низький 
рівень захисту прав і свобод громадян від протиправних посягань. Незахищеність прав людини від 
злочинних проявів призводить до порушень принципів верховенства права і законності, гуманізму, 
поваги до людини, її гідності та свобод. Отже, ефективний захист європейських спільних цінностей 
потребує високої дієвості кримінальної відповідальності. 

Одним з визначальних чинників ефективності реалізації кримінально-правової 
відповідальності є стан її нормативно-правового забезпечення. Реалізація (франц. – realisation) – це 
здійснення накресленого плану, програми, проекту2. В кримінальному законі визначені підстава, 
принципи, умови і цілі кримінальної відповідальності. З метою застосування кримінально-правової 
відповідальності та виконання покладених на неї завдань спрацьовує закріплена в законі та 
перевірена часом програма її здійснення. Тому теорія кримінального права визначає напрямки 
призначення кримінально-правової відповідальності, а ефективність виконання визначених функцій 
залежить від дієвості механізму її реалізації. Це означає, що для дослідження чинників низької 
дієвості кримінальної відповідальності необхідно дослідити сутність та функціональні 
характеристики складових елементів механізму її реалізації. 

Цілком слушно І.І. Митрофанов виділяє такі «елементи «початкового блоку» МРКВ: 
1) введення кримінально-правової норми в дію. Воно обов’язкове для норм Кримінального 

кодексу України, що встановлюють кримінальну відповідальність, та норм, що забезпечують її 
реалізацію, оскільки пов’язане з встановленням часових, просторових і суб’єктних меж її юридичної 
чинності, які можуть визначатися тільки законом про кримінальну відповідальність…; 

2) юридичний факт чи фактичний склад. Для початку реалізації норм кримінального права 
потрібні певні юридичні факти чи їх сукупність (фактичний склад). Юридичний факт – конкретна 
життєва ситуація (обставина), з якою норма права пов’язує виникнення, чи припинення 
правовідносин. Фактичний склад є комплексом обставин, що спричиняють ті ж наслідки тільки 
у своїй єдності…; 

3) індивідуально-правове регулювання. Елементом стартового етапу воно стає при 
необхідності владної організуючої участі уповноваженого на те органу чи посадової особи 
на самому початку чергового циклу реалізації кримінально-правової норми…»3. 

Відповідно до позиції І.І. Митрофанова, кримінальна норма, заборону якої на вчинення 
протиправного діяння порушено внаслідок скоєння злочину, є тією платформою, на якій, 
                                                      
1 Богатирьов, І., Савченко, А. (2016). Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права 
України. Кримінальне право, 2, 133–137. 
2 Дубічинський, В. (ред.) (2006). Сучасний тлумачний словник української мови. Київ: Вид-во «Школа», 1008. 
3 Митрофанов, І.І. (ред.) (2009). Кримінальне право України. Кременчук: Видавець «ПП Щербатих О. В.», 646. 
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в подальшому, з метою притягнення злочинця до кримінальної відповідальності, вводиться в дію 
сукупність кримінальних, кримінально-процесуальних та кримінально-виконавчих норм. 

Але, норми права, що забезпечують реалізацію кримінальної відповідальності, за умови, якщо 
особа злочинця залишається не встановленою, є мертвими. Виникнення кримінальних 
правовідносин між державою та правопорушником є неможливим, якщо особа, що вчинила злочин 
не ідентифікована або у разі, якщо особа, що скоїла злочин, встановлена, але по причині відсутності 
достатніх доказів неможливо доказати її вину в установленому порядку в ході кримінального 
процесу. У такому випадку кримінальна відповідальність не реалізується, внаслідок чого 
правопорушник уникає покарання, матеріальна, моральна та фізична шкода потерпілому 
не відщкодовується. Тому, на наш погляд, норми права, що забезпечують хід розкриття 
кримінальних правопорушень, а також правозастосовна діяльність органів дізнання та прокуратури, 
спрямована на встановлення обставин вчинення злочину та доказування вини злочинця, є 
визначальними компонентами механізму застосування кримінальної відповідальності. Рівень 
розкриття злочинів, а також ефективність доказування вини особи, що скоїла злочин, є основними 
критеріями ефективності МРКВ. 

Пошук шляхів вирішення проблеми кримінальних правопорушень, що залишаються 
не розкритими, або таких, в яких особа, що скоїла злочин, встановлена, але в ході кримінального 
провадження не доведено її вину по причині недостатності отриманих доказів, потребує 
дослідження елементів механізму застосування кримінальної відповідальності, що спрацьовують 
на стадії дослідчого провадження (прийняття, розгляду та реєстрації заяв і повідомлень про 
кримінальне правопорушення), а також на стадії досудового розслідування та судового розгляду. 

Ефективність діяльності органів досудового розслідування та прокуратури в питанні 
встановлення особи, що вчинила злочин та доказування її вини залежить від ефективності 
отримання фактів та відомостей, що дозволяють отримати достатні докази вини злочинця. 

Відповідно до ч.2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України 
«процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів»1. 
На наш погляд, поведінка свідків скоєного кримінального правопорушення, потерпілого та 
злочинця, посадових осіб органів держави, що забезпечують реалізацію кримінальної 
відповідальності, є визначальним фактором ефективності отримання достатніх доказів, необхідних 
для встановлення всіх обставин скоєння протиправного діяння та доказування вини злочинця. 

Причиною відсутності фактів та відомостей, що дозволяють перевірити належність та 
достатність отриманих доказів є поведінка учасників кримінального процесу, що спрямована на: 

– замовчування важливих та надання завідомо неправдивих показань; 
– приховування, фальсифікацію речових доказів та документів; 
– зміну попередніх свідчень і ухилення від проведення процесуальних дій свідками та 

потерпілими; 
– небажання співпрацювати зі слідством. 
Вагомим фактором, що призводить до замовчування важливих і надання завідомо 

неправдивих показань, приховування та фальсифікації речових доказів та документів, зміни 
попередніх, правдивих свідчень та ухилення від проведення процесуальних дій, є незахищеність 
потерпілого, свідків, членів їх сім’ї або родичів від фізичного, психологічного та матеріального 
тиску з боку представників організованої злочинності. Про те, що на практиці мають місце випадки 
тиску на потерпілих та свідків свідчить наведена статистика. Згідно із матеріалами опитування 
прокурорів та слідчих: у 40% проваджень по злочинах проти життя і здоров’я мав місце 
протиправний вплив на свідків. За формами впливу перше місце посідає насильство – 43% випадків, 
на другому місці підкуп – 23%. В результаті таких дій близько третини осіб, що брали участь 
у кримінальному судочинстві, змінювали свідчення, ще третина – ухилялися від кримінального 
провадження2. Н.С.Карпов та О.І.Габро наводять результати проведеного анкетування, яке показало, 
що 35,3 % працівників правоохоронних органів наражалися на протидію членів злочинних 
формувань, яка полягала в даванні завідомо неправдивих показань чи відмові від давання показань; 
31,4 % – у підкупі, залякуванні, насиллі відносно потерпілих, свідків та їх близьких родичів; 
                                                      
1 Кримінальний процесуальний кодекс України (2012). Суми: ТОВ «ВВП Нотіс», 292. 
2 Якимчук, М, Козьяков, І., Туркот, М. (ред.) (2014). Підтримання прокурором державного обвинувачення. 
Київ, 512. 
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20,7 % – у спробі вплинути на процес розслідування через засоби масової інформації. Лише 
12,6 % опитаних зазначили, що не наражалися на будь-які форми протидії1. 

Як зазначалося вище, відсутність достатніх доказів вини призводить до того, що злочинець 
уникає кримінальної відповідальності. Про проблему низької ефективності діяльності органів 
дізнання та прокуратури на стадії досудового розслідування, а також судів на стадії судового 
розгляду в питанні доказування вини злочинців свідчать статистичні дані Генпрокуратури України 
щодо здійснення кримінальних проваджень. Так, у 2016 році (у показниках за 11 місяців) засуджено 
було лише 27,1% від виявлених правоохоронними органами осіб, які вчинили злочини2. 

Відсутність фактів та відомостей, що дозволяють правильно оцінити отримані докази, 
призводить до того, що органи досудового розслідування та прокуратури не мають змоги дослідити 
всі аспекти скоєного злочину. Низький відсоток кримінальних проваджень, по яких було засуджено 
осіб, що вчинили злочин, у відношенні до загальної кількості скоєних кримінальних 
правопорушень, створює ілюзію бездіяльності органів досудового розслідування та прокуратури. 
В щорічній доповіді уповноваженого з прав людини Верховної ради України про стан додержання 
та захисту прав і свобод людини і громадянина за 2017 рік зазначено «Європейський суд з прав 
людини у своїх рішеннях стосовно України неодноразово зазначав, що для того, щоб розслідування 
могло вважатися ефективним, воно має, в принципі, вести до встановлення фактів у справі та 
встановлення і покарання винних осіб. Органи досудового розслідування повинні вживати всі 
заходи для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців та 
експертних висновків тощо. Проте, як свідчить практика, органи досудового розслідування, 
всупереч вказаній вимозі закону щодо повного та неупередженого проведення досудового 
розслідування, не вживають належних заходів для дослідження всіх аспектів вчиненого 
кримінального правопорушення, а обмежуються лише формальним встановленням обставин»3. 

Вирішення проблеми низької ефективності досудового розслідування та судового розгляду 
потребує розробки та впровадження дієвого механізму забезпечення захисту потерпілих, свідків, 
посадових осіб органів держави, членів їх сімей та родичів від фізичного, психологічного та 
матеріального тиску з метою примушування їх до приховування та фальсифікації доказів скоєного 
кримінального правопорушення . 

Заслуговують на увагу норми КК України, що містять заборону на здійснення психологічного 
або фізичного тиску на учасників кримінального процесу. Ч.1 ст. 377 КК встановлює кримінальну 
відповідальність у разі «погрози вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна 
щодо судді, народного засідателя чи присяжного, а також щодо їх близьких родичів у зв’язку з їх 
діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя»4. Кримінальна відповідальність за погрози 
в адресу потерпілого, свідка або посадової особи органу досудового розслідування та прокуратури 
передбачена ст. 129 КК «Погроза вбивством», ст. 195 КК «Погроза знищення майна» та ст. 345 
КК «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». 

Притягнення особи, винної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 129, 
195, 345 КК України потребує визначення поняття погрози, як такої, що становить суспільну 
небезпеку. Трактування погрози єдине для ст.ст. 129, 195, 345 КК та викладене у коментарі 
до ст. 129 КК України: «погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози 
визначається достатністю підстав побоюватися її виконання, які у кожному випадку є різними. При 
визначенні реальності погрози значення має з’ясування форми, характеру, місця, часу, обстановки її 
висловлення, характеру попередніх взаємовідносин між винним і потерпілим тощо. Особливе 
значення при цьому має сприйняття погрози самим потерпілим, а також і присутніми при цьому 
іншими особами»5. 

                                                      
1 Карпов, Н., Габро, О. (2007). Державний захист та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві 
за законодавством України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 17, 254-266. 
2 Бесчастний, В. (2017). Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні. Підприємництво, господарство і 
право, 1, 207–213. 
3 Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про стан додержання та захисту 
прав і свобод людини і громадянина в Україні (2018). Права людини, 661. 
4 Кримінальний кодекс України (2018). Суми: Вид. ТОВ «ВВП НОТІС», 204. 
5 Коментар до статті 129 КК України «Погроза вбивством». <http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/ 
kodeks/024/127. php.> (2019, липень, 19). 
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Але в науці кримінального права відсутнє чітке визначення понять конкретності та реальності 
погрози вбивством. Заслуговує на увагу думка В.В.Шаблистого, який вказує, що «стосовно особи, 
яка вчиняє погрозу вбивством, слід зазначити, що у більшості випадків визнання погрози вбивством 
реальною вирішальне значення мала наявність в сукупності двох умов – погроза і спричинення 
реальної фізичної шкоди потерпілому або погроза і застосування зброї або предметів, 
використовуваних як зброя»1. Внаслідок такого трактування потерпілий, свідок або посадова особа 
правоохоронного органу може сприймати погрозу як реальну, але відсутність вчинених 
протиправних дій, спрямованих на здійснення погроз, обумовлюють неможливість притягнення 
до відповідальності особи, що висловила погрозу. 

Іншим фактором, що сприяє замовчуванню важливих для кримінального провадження 
показань та приховування речових доказів, є незручності, яких зазнають особи в ході проведення 
процесуальних дій. Деякі громадяни просто не бажають витримувати тяготи й незручності 
кримінального процесу, адже допити, зазвичай, бувають досить численними, тривалі за часом, 
відволікають від професійної діяльності, негативно впливають на нормальний спосіб життя осіб, 
призводять до певних матеріальних витрат, які держава компенсує не відразу2. Наслідком чого є 
прагнення громадян залишатись осторонь від розслідування обставин вчинення кримінального 
правопорушення та не надавати необхідні для розкриття злочину та доказування вини злочинця 
свідчення та речові докази. Отже, незручності кримінального процесу обумовлюють пасивність 
громадян в питанні надання необхідних для встановлення обставин скоєного злочину показань та 
речових доказів. 

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що неспроможність законодавчої основи 
забезпечити високу дієвість реалізації кримінальної відповідальності становить проблему 
гармонізації її (кримінальної відповідальності) нормативно-правового забезпечення  
з правом ЄС. 

Вирішення проблеми низької ефективності механізму застосування кримінальної 
відповідальності потребує розробки та впровадження дієвої програми захисту учасників 
кримінального процесу, членів їх сімей та родичів від фізичного, психологічного та матеріального 
тиску, а також матеріального заохочення свідків, своєчасного відшкодування витрат, пов’язаних 
з наданням свідчень в ході кримінального процесу. 

Нагальною є потреба чіткого визначення погрози, як кримінально значущої ознаки, у разі 
скоєння кримінальних правопорушень за ст.ст. 129, 195, 345 України. Заслуговує на увагу, що 
погроза спричиняє психологічну травму особі, в адресу якої вона була висловлена. Цілком 
слушно В.В.Шаблистий, вказує, що «…не потребує доведення той факт, що з моменту 
сприйняття потерпілим погрози вбивством у нього завжди виникають негативні емоції у вигляді 
страху. Дія страху на свідомість та волю людини не може минути без певних негативних 
наслідків. Призначення слідчим судово-психологічної експертизи спрямовуватиметься саме 
на встановлення ступеня цих наслідків для психічного здоров’я людини»3 Це означає, що 
скоєння злочину за ст.ст. 129, 195, 345 КК України, повинно вважатися закінченим з моменту 
висловлювання погроз в адресу потерпілого, свідка або іншого учасника кримінального 
процесу, за умови, якщо погроза сприймається як реальна та спричиняє психічну шкоду 
здоров’ю людини. 

Розробка нормативно-правової основи, що спроможна забезпечити високу ефективність 
кримінальної відповідальності, потребує відповідних наукових досліджень, її впровадження 
становить одну з ключових умов адаптації кримінального та кримінально-процесуального 
законодавства України до права ЄС. 

                                                      
1 Шаблистий, В. (2012). Реальність як обов’язкова ознака погрози вбивством та особливості її встановлення 
органами внутрішніх справ. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, 1, 29-37. 
2 Карпов, Н., Габро, О. (2007). Державний захист та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві 
за законодавством України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 17, 254-266. 
3 Шаблистий, В. (2012). Реальність як обов’язкова ознака погрози вбивством та особливості її встановлення 
органами внутрішніх справ. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ, 1, 29-37. 
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КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ 
МИТНОЇ СПРАВИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 
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CONSULTANCY ON STATE CUSTOMS AFFAIR:  
PROBLEM ASPECTS OF LEGAL REGULATION 

The article deals with particular aspects of legal regulation regarding customs bodies’ consulting 
activity. The essence and legal nature of this activity are analyzed, its functions and consequences 
of application are defined. It is noted that there are problems with identification of subjects giving 
and receiving consulting services in the customs field. Questions about the procedure of the 
customs consulting and reasons for its refusal are raised. The author’s attention is focused on 
general consultations that might improve the practice of individual consulting. The absence 
of general customs consultations since the Ukrainian Customs Code has come into force is 
discovered as well as the reasons for this absence are suggested. The comparison analysis 
of customs and tax consultations provided by the Customs and Tax Codes is carried out. 
Keywords: customs consultation, customs body, tax consultancy, general customs consultation, 
customs violations, customs formalities, state customs affair, customs legislation. 

Постановка проблеми. Концепція сервісної держави, яка активно декларується та поступово 
з різною інтенсивністю втілюється в життя у різних сферах, в тому числі у галузі державної митної 
справи України, зумовлює необхідність зміщення фокусу уваги зі звичних функцій суб’єктів 
публічного адміністрування, на кшталт фіскальної та правоохоронної діяльності митних органів, 
на дещо інші, «нетрадиційні» аспекти їхньої діяльності. Одним з таких нетипових напрямків 
державної митної справи є консультування посадовими особами митних органів зацікавлених 
фізичних та юридичних осіб з питань практичного застосування окремих норм митного 
законодавства. Воно, хоч і, на перший погляд, не пов’язано з безпосереднім виконанням митних 
формальностей при переміщенні товарів і транспортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон України (з чим здебільшого асоціюють митницю), але має велике значення для 
реалізації державної митної справи в цілому. Точніше могло б мати, якщо би правове регулювання 
суспільних відносин у цій сфері було в належному стані та не ускладнювало практичної реалізації 
цієї складової митної діяльності. Передбачивши можливість отримання консультацій, законодавець 
не сприяв створенню умов, за яких можна було б цією можливістю скористатися. У цьому зв’язку 
прогресивні ідеї, закріплені на законодавчому рівні, тривалий час залишаються «мертвими», 
не знаходячи свого втілення у життя. Така ситуація потребує невідкладного вирішення, яке у свою 
чергу має базуватися на науковому підґрунті, відтак наукове осмислення існуючих проблем 
у правовому регулюванні митного консультування покликано стати першим кроком на шляху 
до розв’язання цієї серйозної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Консультаційна діяльність митних органів 
практично залишилася поза увагою вітчизняних науковців. Поодинокі наукові розвідки у цьому 
напрямку носять здебільшого фрагментарний характер. Так, І.П. Яковлев розглядає митні 
консультації в контексті форм та методів публічного адміністрування, відносячи їх до переконання 
як пріоритетного методу. Ткачик Ф.П. аналізує перспективи розвитку митного консультування 
в широкому сенсі, не особливо відмежовуючи його від інформування та іншої масово-
роз’яснювальної діяльності митних органів, та здебільшого переймаючись в цілому проблемами 
митно-консультаційних послуг в Україні, які надаються широким спектром консультантів. Однак 
здебільшого науковці просто обмежувалися констатацією факту існування консультування у галузі 
державної митної справи, не заглиблюючись до його природи, сутності, проблем правової 
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регламентації, що в чергове обумовлює нагальну потребу в наукових дослідженнях цього напряму 
митної діяльності. 

З огляду на зазначене метою дослідження є аналіз проблем правового регулювання 
консультування з питань практичного застосування окремих норм митного законодавства України 
та пошук шляхів їх можливого розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Інститут консультування з питань державної митної справи є 
не новим у митному праві України, адже ще в Митному кодексі (далі – МК) України 2002 року 
містилася стаття 32 «Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної 
справи», де зазначалося проможливість надання, в тому числі на платній основі, консультацій з питань 
митної справи, а також текстів опублікованих нормативно-правових актів із зазначених питань1. Варто 
відзначити, що переважна більшість з них належала до числа платних послуг, перелік яких було 
затверджено нормативно. Серед них слід передусім згадати надання консультацій з таких питань: 
поміщення товарів у відповідні митні режими; тарифного та нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в частині митного оформлення товарів (робіт, послуг); дослідження 
(аналізу, експертизи) проб і зразків товарів у митних лабораторіях; класифікації товарів згідно 
з УКТЗЕД; належності товарів до контрольних списків (наркотики, отруйні та вибухові речовини, 
товари подвійного використання тощо); митного законодавства та його застосування. Крім того, 
платними були й консультації митним брокерам та існуючим на той час митним перевізникам 
з питань посередницької діяльності2. Та попри законодавчі норми МК України 2002 року, а також 
приписи постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, що 
можуть надаватися митними органами» від 25 грудня 2002 р. № 1952, ані тарифи (розмір плати) 
на зазначені послуги, ані механізм їх надання та оплати розроблено і затверджено не було. Це може 
пояснюватися, серед іншого, відсутністю чи дуже низьким попитом на послуги з консультування, що і 
спричинило таке неуважне ставлення правотворців до врегулювання зазначених питань, які, на їхню 
думку, не мали особливого практичного значення. 

Чинний МК України аналогічно попередньому присвячує окрему главу інформуванню та 
консультуванню з питань державної митної справи, додатково включивши до неї й питання 
прийняття попередніх рішень. Зазначені складові мають чимало спільного, зокрема те, що є 
інформаційною діяльністю, яка полягає у створенні, поширенні, доведенні до відома зацікавлених 
осіб певної інформації у галузі державної митної справи. Однак є між ними суттєві відмінності, 
продиктовані змістовним наповненням кожного з інформаційних процесів, форматом їхнього 
протікання, строками та наслідками. 

Якщо інформування про митні правила передусім полягає у наданні текстів нормативно-
правових актів або витягів (довідок) з них, тобто посадові особи доводять до відома зацікавлених 
суб’єктів наявну в їхньому розпорядженні інформацію, не створюючи нової, можна стверджувати, 
що така діяльність охоплюється загальним механізмом доступу до публічної інформації, 
передбаченим Законом України «Про доступ до публічної інформації». Дана діяльність є 
формалізованою, такою, що не залежить від суб’єкта звернення, фактичних обставин, у яких він 
опинився, мети запиту цієї інформації тощо. 

Консультування ж має зовсім іншу природу, оскільки воно пов’язано не з автоматичним 
наданням наявної інформації, а з практичним застосуванням норм митного законодавства, виходячи 
з конкретних обставин певного суб’єкта, а відтак необхідністю індивідуального підходу до кожного, 
хто звернеться за консультацією. 

Як свідчать словники, консультація (від лат. consultatio, от consultare – радитися, 
розмірковувати) – багатоаспектне поняття, яке розуміється, по-перше, як порада фахівця 
(консультанта) з якого-небудь питання; по-друге, як допомога викладача особі, яка навчається, 
у засвоєнні предмета, а також заняття, на якому надається така допомога; по-третє, як установа, яка 
надає допомогу через поради фахівців з яких-небудь питань (юридичних, медичних тощо)3. 
                                                      
1 Митний кодекс (втратив чинність), ст. 32. 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-15> (2019, липень, 26). 
2 Постанова про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами 
(втратила чинність) 2002 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-2002-%D0%BF> (2019, липень, 26). 
3 Локшина, С.М. (1987). Краткий словарь иностранных слов. Москва: Русский язык, 252. 
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Неабияка поширеність консультацій чи не у всіх сферах суспільного життя (медична, 
юридична, політична, податкова тощо), їх популярність та затребуваність з боку різних суб’єктів, 
від звичайних людей до великих підприємств, свідчить про їх високу ефективність навіть 
у сучасних умовах доступності практично будь-якої інформації. Кожен знає, що самолікування, 
навіть якщо воно базується на вивченні спеціальної літератури, може зашкодити здоров’ю 
людини, далеко не кожному пересічному громадянинові під силу розібратися в тонкощах 
правового регулювання сімейних, житлових, земельних та інших суспільних відносин, особливо 
зважаючи на недосконалість, динамічність вітчизняного законодавства, наявність прогалин, 
колізій, недоліків юридичної техніки тощо. Отже, консультування фахівців у відповідних галузях 
виконує дуже важливі функції, зокрема, просвітницьку, адже зменшує необізнаність, незнання 
суб’єкта у відповідній сфері; профілактичну, оскільки дозволяє уникнути певних негативних 
наслідків, викликаних таким незнанням (приміром, правопорушень, погіршення стану здоров’я 
тощо); дисциплінуючу, яка проявляється через вироблення певної оптимальної моделі поведінки, 
якої слід дотримуватися суб’єкту в конкретних обставинах; виховну, адже допомагає сформувати 
правильне уявлення про те, що є добре, а що погано, розвивати або принаймні посіяти зерно 
культури (правової, медичної, політичної тощо) у суспільстві в цілому та в окремих його 
індивідів; прогнозуючу, адже дає змогу оцінити ризики, перспективи та доцільність певних дій, 
кроків, заходів тощо. 

Повертаючись до консультування у галузі державної митної справи, можна стверджувати, що 
воно так само здатне виконувати всі зазначені функції, крім того, суттєво спростити комунікацію 
між декларантами, митними посередниками та посадовцями митниць при безпосередньому 
здійсненні митних формальностей, мінімізувати неприємні сюрпризи для обох сторін, 
пришвидшити всі необхідні процедури. А це у свою чергу багато в чому залежить від якості 
правового регулювання процедури надання консультацій, чіткого встановлення прав та обов’язків 
надавачів та споживачів консультаційних послуг. 

Отже, відповідно до частини 1 статті 21 МК України за зверненнями підприємств та громадян, 
що переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон 
України або провадять діяльність, контроль за якою відповідно до цього Кодексу покладено 
на органи доходів і зборів (заінтересованих осіб), органи доходів і зборів безоплатно надають 
консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань 
державної митної справи1. Як бачимо, звернутися за консультацією до митного органу може як 
громадянин (для цілей МК України – будь-яка фізична особа), так і підприємство (юридична особа, 
фізична особа-підприємець), що переміщують товари і транспортні засоби комерційного 
призначення через митний кордон України. До цього формулювання є серйозні запитання, адже 
законодавець прив’язав до статусу запитувачів митних консультацій факт переміщення ними 
товарів і транспортних засобів через митний кордон. Питання полягає в тому, на якому етапі такого 
переміщення можна отримати консультацією? Логічною видається потреба у консультації 
до переміщення, на стадії його планування, зважування аргументів «за» та «проти», тобто коли 
особа ще не є такою, що переміщує товари через митний кордон. Більше того, за результатами 
такого консультування особа взагалі може відмовитися від цієї ідеї, вважаючи її економічно 
невигідною, неактуальною тощо. З іншого боку, громадянин чи підприємство, які вже перебувають 
у процесі переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів комерційного 
призначення, на будь-якому етапі, навряд чи вважатимуть за доцільне витрачання додаткового часу 
на отримання консультації. Тому вважаємо абсолютно некоректним формулювання ч. 1 статті 21 
МК України, яке звужує коло суб’єктів звернення за митною консультацією до тих громадян та 
підприємств, які переміщують товари і транспортні засоби комерційного призначення через митний 
кордон України. Натомість, вважаємо, що серед суб’єктів звернення за митною консультацією 
мають зазначатися лише громадяни та підприємства. Це формулювання охопить, всіх зацікавлених 
фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, в тому числі, потенційних «переміщувачів» 
товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а також підприємств, що здійснюють 
підконтрольну митними органам діяльність. До останніх належать, зокрема, митні брокери, 

                                                      
1 Митний кодекс, ст. 21. 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (2019, липень, 26). 
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утримувачі митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вільних 
митних зон та вантажних митних комплексів. 

Важливим моментом є безоплатність консультацій, що робить їх доступними для будь-якого 
зацікавленого суб’єкта, незалежно від його матеріального становища. З іншого боку, це може 
спричинити певною мірою саботування консультаційного процесу з боку посадових осіб митного 
органу, через його факультативний характер та відсутність мотивації. Можна стверджувати майже 
зі стовідсотковою вірогідністю, що за мінімальної можливості відмовити у наданні консультації, 
нехай навіть за несуттєвими формальними ознаками, така відмова обов’язково матиме місце. Більше 
того, посадові особи митниці, відповідальні за консультування, скоріше за все будуть шукати підстави 
відмовити, ніж можливість надати консультацію, знаючи, що без неї можна обійтися. Єдиним 
вирішенням такої проблеми може бути чітка регламентація процедури звернення за консультацією, 
його обов’язкова реєстрація, закріплення обсягу відомостей, який має міститися у письмовому чи 
електронному зверненні чи повідомлятися при усному, а також підстав для відмови у наданні 
консультації. Остання теза є ключовою, зважаючи на положення статті 22 МК України, відповідно 
до якої «за надання недостовірної інформації, а також за неправомірну відмову у наданні відповідної 
інформації… посадові особи органів доходів і зборів несуть відповідальність, передбачену законом». 
Важливо розуміти, яка відмова у цьому контексті буде вважатися правомірною, а коли в діях, а 
точніше бездіяльності, посадової особи наявні ознаки правопорушення. На сьогодні механізм 
звернення за консультацією до митних органів, прийняття (реєстрації) такого звернення, а також 
варіантів реагування на нього не врегульований спеціальними нормами. А застосовувати положення 
Закону України «Про звернення громадян» можна, на жаль, не до всіх зацікавлених у митних 
консультаціях суб’єктів. Так, підприємства-декларанти, підприємства – постачальники різноманітних 
митних послуг не належать до суб’єктного складу правовідносин, врегульованих нормами зазначеного 
Закону, відтак мають менше шансів на належну реакцію з боку митного органу. 

Заради справедливості слід зауважити, що деякі аспекти консультування все ж врегульовані 
нормами МК України. Так, передбачені суб’єкти, які можуть надавати консультації. До них 
належать митниці за місцем розташування підприємств (за місцем проживання або тимчасового 
перебування громадян) або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну податкову і митну політику (поки що це Державна фіскальна служба України, 
в майбутньому – Держана митна служба України). Крім того, додатково до звичайних консультацій 
з питань застосування окремих норм митного законодавства МК України передбачає можливість 
періодичного проведення узагальнення таких консультацій, які стосуються значної кількості осіб 
або значних сум митних платежів, та затверджує своїми наказами узагальнені консультації, які 
підлягають оприлюдненню. Такими повноваженнями наділено Міністерство фінансів України, хоч 
це і приховано за мінливим формулюванням «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику», який в залежності від контексту 
може означати як Мінфін, так і ДФС. І.П. Яковлєв, приміром, помилково відносить до компетенції 
останньої узагальнення консультацій з питань практичного застосування законодавства України 
з питань державної митної справи1. Регламентована і форма надання таких консультацій – усна, 
письмова або, за бажанням заінтересованої особи, електронна – та строк, що не має перевищувати 
30 календарних днів, наступних за днем отримання відповідного звернення, що корелюється 
зі строками розгляду звернень громадян за однойменним законом. Заслуговує схвалення 
різноманітність запропонованих законодавцем форм отримання консультацій, однак вони слугують 
дещо різним цілям консультування. Усна форма виконує хіба що просвітницьку функцію, тобто 
розширює знання суб’єкта з того чи іншого питання, можливо прогнозуючу, якщо в результаті 
консультації суб’єкт зважиться або не зважиться на певну зовнішньоекономічну операцію. Усна 
консультація не передбачає будь-якого фіксування її ходу та результатів, відтак не може мати 
в подальшому ніяких юридичних наслідків. На відміну від неї письмова консультація надається 
у вигляді рішення відповідного митного органу і покликана виконувати більш широкий спектр 
функцій. Особливої уваги потребує положення ч. 5 статті 21 МК України, згідно з якою не може 
бути притягнуто до відповідальності особу, яка діяла відповідно до консультації з питань 

                                                      
1 Яковлев, І.П. (2016) Форми і методи публічного адміністрування у державній митній справі. Дисертація 
на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. Одеса, 26. 
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практичного застосування окремих норм митного законодавства України, наданої в письмовій або 
електронній формі, а також до узагальненої консультації, зокрема, на підставі того, що 
у подальшому такі консультації були змінені або скасовані. Електронна форма є різновидом 
письмової і відрізняється лише способом доставлення інформації до адресата. На практиці 
електронне звернення, а так само електронна консультація митного органу є скан-копіями 
письмових звернення та консультації відповідно. 

Зважаючи на серйозні правові наслідки застосування консультацій (зокрема, наданих 
у письмовій та електронній формах), а саме неможливість притягнення до юридичної 
відповідальності особи, яка діяла відповідно до такої консультації, законодавець наголошує на їх 
індивідуальному характерові й можливості використовуватися виключно особою, якій надано 
відповідну консультацію. 

На цьому фактично вичерпується правове регулювання порядку надання митними органами 
консультацій з питань застосування окремих норм митного законодавства. Враховуючи той факт, 
що митні та податкові (контролюючі) органи досить тривалий час функціонували в підпорядкуванні 
одного центрального органу виконавчої влади, доцільно порівняти підходи законодавця 
до врегулювання механізмів надання митних і податкових консультацій. 

Розробники Податкового кодексу (далі – ПК) України, який було прийнято раніше за Митний, 
пішли шляхом детальної регламентації консультаційного процесу майже на всіх його етапах. Так, 
ПК України передбачено зміст звернення платників податків на отримання індивідуальної 
податкової консультації, наслідки недотримання вимог щодо такого змісту (у цьому випадку 
податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені 
Законом України «Про звернення громадян»). 

Дещо відрізняються строки та форми надання митних і податкових консультацій. Останні 
мають надаватися протягом 25 днів з можливістю його подовження не більше, ніж на 10 днів. 
Електронна форма надання податкової консультації ПК України не передбачена. Натомість 
суб’єктний склад надавачів податкових консультацій диференційовано в залежності від їхньої 
форми. ПК України встановлено також обов’язкові відомості, які має містити письмова 
консультація. 

Одне з найважливіших, на наш погляд, положень ПК України стосовно надання 
індивідуальних податкових консультацій (у письмовій формі) є положення про те, що вони 
підлягають реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню 
на офіційному веб-сайті ДФС, з дотриманням вимог щодо конфіденційності персональних даних 
платника податків. Іншими словами, кожна надана консультація не просто береться на облік, а й 
оприлюднюється, що дає змогу переконатися у прозорості та законності діяльності відповідного 
органу, мінімізує кількість звернень щодо типових ситуацій, врешті має інформативний ефект для 
всіх, кого цікавлять питання оподаткування (студенти, науковці, практики і т.д.). Та для того, щоб 
консультація потрапила до зазначеного реєстру, вона має пройти двоступеневу процедуру її 
прийняття та затвердження. Так, контролюючий орган зобов’язаний протягом 15 календарних днів 
надіслати індивідуальну податкову консультацію ДФС, яка у свою чергу протягом 10 календарних 
днів після її отримання приймає одне з таких рішень: про внесення відомостей про індивідуальну 
податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій або про 
відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, 
з одночасним наданням платнику податків від свого імені індивідуальної податкової консультації та 
внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру1. 

Наведений механізм надання консультацій, якщо не виключає, то принаймні мінімізує 
можливі помилки та неточності, викликані, приміром, браком досвіду посадової особи, яка її надає, 
а відповідно їх подальше відкликання та оскарження, які б негативно впливали на авторитет 
податкової служби в цілому та кидали тінь на професіоналізм її окремих посадовців. Чітка 
регламентація на законодавчому рівні всього процесу надання податкових консультацій, 
зрозумілість та очевидна користь від їх застосування обумовила їхню неабияку затребуваність серед 
платників податків, про що свідчить навіть поверхневе ознайомлення з реєстром індивідуальних 

                                                      
1 Податковий кодекс, ст. 52, глава 3. 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1278> (2019, липень, 23). 
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податкових консультацій, де щодня оприлюднюються десятки їхніх копій. А це, відповідно, 
красномовно підтверджує важливість та практичну значущість цього напрямку діяльності 
контролюючих органів. 

На жаль, цього не можна сказати про консультації з питань практичного застосування 
окремих норм митного законодавства. Замість правового регулювання механізму їх надання маємо 
схематичне позначення окремих його аспектів, замість реальної можливості покращити ситуацію 
з дотриманням законодавства, мінімізації спірних питань безпосередньо при здійсненні митних 
формальностей – теоретичну змогу отримати консультацію без жодних гарантій її надання. 

Відстежити ефективність, результативність та взагалі доцільність на сьогоднішній день 
митно-консультаційної діяльності наразі дуже складно. ДФС не володіє навіть кількісними 
показниками митно-консультаційного процесу, про що свідчить відмова у задоволенні відповідних 
запитів на доступ до публічної інформації про кількість наданих консультацій, з посиланням на те, 
що запитувана інформація не є публічною, тобто такою, що зафіксована будь-якими засобами 
на будь-яких носіях та перебуває у володінні розпорядника1. Посилаючись на відсутність 
законодавчої вимоги щодо ведення відповідного реєстру консультацій, ДФС не володіє 
інформацією про кількість наданих консультацій та про те, чи надаються вони взагалі. 

Це можна було б пробачити, якби не положення ч. 4 статті 21 МК України щодо необхідності 
періодичного узагальнення консультацій з питань практичного застосування окремих норм митного 
законодавства України, які стосуються значної кількості осіб або значних сум митних платежів, та 
оприлюднення наказів, якими ці узагальнення затверджуються. Залишимо поки що питання про 
недоречність у даному контексті вживання законодавцем таких оціночних понять, як «значна 
кількість осіб» та «значна сума митних платежів», адже особливо гостро стоїть проблема самого 
існування узагальнених консультацій. Зокрема, не зрозуміло, як за умов необізнаності ДФС, а тим 
паче Мінфіну, про кількісні та якісні показники консультаційної діяльності митних органів може 
здійснюватися узагальнення консультацій? Відповідь, на жаль, проста і сумна: узагальнення 
консультацій з питань застосування окремих норм митного законодавства на практиці 
не відбувається. Про це свідчить, по-перше, відсутність оприлюднених наказів про затвердження 
узагальнених консультацій, а по-друге, однозначна реакція Мінфіна на відповідний запит2. 

Натомість узагальнення індивідуальних податкових консультацій періодично проводиться 
Мінфіном, підтвердженням цього є Накази Мінфіну України «Про затвердження Узагальнюючої 
податкової консультації щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 
140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду для 
коригування фінансового результату до оподаткування» від 14.11.2018 № 887, «Про затвердження 
узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування податком на додану 
вартість» від 03.08.2018 № 673. 

Продемонстрований неоднаковий підхід законодавця, а так само, хоч і меншою мірою, 
Мінфіну, до врегулювання ідентичних напрямів та форм діяльності двох формально рівнозначних 
інституціональних утворень в рамках одного центрального органу виконавчої влади свідчить про їх 
фактичну нерівність, другорядність митниці, та вчергове підкреслює правильність рішення про їх 
дезінтеграцію. 

Висновки. Окреслені проблеми правового регулювання надання та узагальнення 
консультацій з питань практичного застосування окремих норм митного законодавства випливають 
лише з аналізу 21 статті МК України, і в принципі можуть бути вирішенні шляхом внесення змін та 
доповнень до неї. Ці зміни мають стосуватися передусім суб’єктного складу правовідносин 
з консультування, чіткої регламентації змісту звернення за консультацією та самої консультації, 
порядку реєстрації звернень (в ідеалі ведення відповідного реєстру), а також підстав для відмови у її 
наданні. Крім того, законодавцю слід чітко визначити суб’єкта узагальнення митних консультацій та 
підстави для такого узагальнення, уникаючи неоднозначних оціночних понять. Залишається 
сподіватися, що остаточне відокремлення митного та податкового відомств позитивно позначиться 
на вирішенні зазначених проблем та, врешті, каталізує повноцінний запуск такого важливого та 
корисного механізму митного консультування. 

                                                      
1 Відповідь ДФС 1031/ЗПШ/99-99-18-02-01-14 від 27.05.2019 на запит від 18.05.2019. 
2 Відповідь Мінфіна вих. № 34010-09/436-ЗПІ/381 від 22.07.2019 на запит від 15.07.2019. 
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THE PROBLEM OF DETERMINATION  
OF SUBSTANTIAL DAMAGE CONTENT IN PART THREE 
ARTICLE 382 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE  
“NON-ENFORCEMENT OF A COURT DECISION” 

The article investigates the understanding of substantial damage as a qualifying attribute of the 
crime «Non-enforcement of a court decision». Investigating the sanctions of the relevant parts of 
Articles 364, 3641, 365, 3652, 367 of the Criminal Code of Ukraine and comparing them with the 
sanction of part 3 of Article 382 of the Criminal Code of Ukraine, the author comes to the 
conclusion that a reasonable approach is adopted that according to which indicators of material 
harm, if it consists in inflicting material the losses provided for in paragraph 3 of the note to 
article 364 of the Criminal Code of Ukraine can not be taken as a benchmark for significant 
damage in part 3 of Article 382 of the Criminal Code of Ukraine, and proposes, for a minimum 
benchmark, to take the indicator for grave consequences, which is stipulated in paragraph 4 of the 
Article 364 Criminal Code of Ukraine. 
Keywords: non-enforcement of a court decision, substantial damage, grave consequences, 
sanctions, punishment. 

Постановка проблеми. Частина 3 статті 382 Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) «Невиконання судового рішення» містить декілька кваліфікуючих ознак, одна з яких – 
заподіяння діяннями, передбаченими частиною першою або другоюцієї статті, істотної шкоди 
охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або 
інтересам юридичних осіб. При цьому – на противагу, наприклад, статті 364 КК України – 
стаття 382 КК України не містить примітки, яка б розкривала, у чому може полягати така істотна 
шкода. Відтак постає загальне питання про тлумачення та розуміння цієї кваліфікуючої ознаки. 

В межах зазначеного загального питання можна сформулювати ряд конкретних питань, 
відповіді на які покликана дати дана публікація: 

1. Чи існують якісь формальновизначені показники істотної шкоди як кваліфікуючої ознаки, 
передбаченої ч. 3 ст. 382 КК України? 

2. Чи може зміст істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, 
державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбаченої ч. 3 ст. 382 КК 
України, обмежуватися лише формальновизначеними показниками? 

3. Як співвідноситься зміст істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам 
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбаченої як 
кваліфікуюча ознака ч. 3 ст. 382 КК України, зі змістом істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі, про яку йдеться у ч.2 ст.11 КК України ? 

4. Чи доцільно передбачити примітку до статті 382 КК України, в якій повністю або частково 
визначити нормативний зміст кваліфікуючої ознаки «істотна шкода охоронюваним законом правам і 
свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб»? 

5. Якщо передбачати вказану вище примітку, то чи можна врахувати певні орієнтири, які 
передбачені в примітках до інших статей Особливої частини КК України щодо «істотної шкоди» чи 
«тяжких наслідків»? 
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Стан дослідження. Розуміння істотної шкоди в кримінальному праві досліджувалось 
у наукових працях таких вчених, як П.П. Андрушко, П.С. Берзін, Л.М. Демидова, О.О. Дудоров, 
К.П. Задоя, Р.І. Лемеха, Р.Л. Максимович, В.О. Навроцький, З.А. Тростюк, В.І. Тютюгін, 
М.І. Хавронюк, та ін. 

Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення надавалася, зокрема, 
вітчизняними вченими Г.І. Богонюк, М.О. Букач, В.А. Головчук, М.О. Князьков, К.О. Летягіна, 
В.В. Налуцишин, Д.А. Харьковський. 

Наукові праці Е.М. Кісілюка, О.В. Смаглюка, О.В. Степаненко, С.Д. Шапченка присвячені 
дослідженню оціночних ознак у кримінальному праві. 

Водночас розкриття змісту істотної шкоди як кваліфікуючої ознаки невиконання судового 
рішення здійснювалось лише окремими науковцями – більшість наукових праць присвячена 
дослідженню істотної шкоди у складах службових злочинів. 

Метою даної публікації є формулювання науковообґрунтованих відповідей на питання, 
поставлені на її початку. 

Виклад основного матеріалу. А.С. Беніцький, розкриваючи в одному з підручників 
з кримінального права за редакцією О.О. Дудорова та Є.О. Письменського, зміст істотної шкоди як 
кваліфікуючої ознаки невиконання судового рішення, дає таку її характеристику: «заподіяння 
істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським 
інтересам або інтересам юридичних осіб – це заподіяння винною особою легких тілесних 
ушкоджень, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень, побоїв або іншого насильства, 
знищення чи пошкодження майна. Заподіяння істотної шкоди повинне перебувати в причинному 
зв’язку з одним із діянь, передбачених ч. 1 ст. 382 КК»1. 

У науково-практичному коментарі Кримінального кодексу України за загальною редакцією 
О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя міститься наступне тлумачення істотної шкоди 
невиконання судового рішення: «істотною шкода буде тоді, коли внаслідок невиконання або 
перешкоджання виконанню судового рішення порушуватимуться права і свободи громадян. 
Наприклад, особу, яка відповідала всім вимогам, не призначили на посаду, оскільки взяли іншу 
особу, позбавлену права займати такі посади»2. 

В. П. Мороз зауважує, що здебільшого проблема розуміння змісту ознаки «істотна шкода» 
полягає в тому, що законодавець, увівши «заподіяння істотної шкоди» як кваліфікуючу ознаку ч. 3 
ст. 382 КК, не конкретизував її кількісні та якісні ознаки, що у подальшому у правозастосовній 
практиці слідчих та суду призводить до певних ускладнень у доказуванні наявності такої шкоди. 
Внаслідок цього слідча та судова практика прикваліфікації діянь винних осіб за ч. 3 ст. 382 
КК (невиконання судового рішення, яке заподіяло істоту шкоду…) по-різному вирішує питання про 
інкримінування цієї кваліфікуючої ознаки: 1) шляхом врахування кількісної ознаки у вигляді 
заподіяння матеріальної шкоди, для обрахування якої враховують положення примітки до ст. 364 
КК; 2) шляхом врахування якісної ознаки у вигляді заподіяння нематеріальної шкоди, але 
з прив’язкою здебільшого до спеціального суб’єкта (службова особа), який не виконує судове 
рішення. Проте рідко застосовується сукупність оціночних ознак (кількісної та якісної)3. 

В.А. Головчук пише, що «істотна шкода, якщо вона полягає у заподіянні шкоди 
нематеріального виміру, має оціночний характер»4. 

Ми підтримуємо позицію В.А. Головчука з певним уточненням – вважаємо, що відсутність 
нормативно визначених кількісних показників щодо матеріального виміру істотної шкоди і 
очевидні оціночні характеристики щодо можливого нематеріального її виміру свідчать про 
оціночний (оцінний) характер ознаки «істотна шкода» у межах частини 3 статті 382 КК України 
в цілому. 

                                                      
1 Дудоров, О.О., Письменський, Є.О. (2012). Кримінальне право (Особлива частина): Підручник. Луганськ: 
«Елтон – 2», 563. 
2 Джужа, О.М., Савченко, А.В., Чернєй, В.В. (2018). Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України. Київ: Юрінком Інтер, 957. 
3 Мороз, В.П. (2012). Істотна шкода як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 382 
КК України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 3, 528–538.  
4 Головчук, В.А. (2012). Кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень:Дисертація 
кандидата юридичних наук. Київ, 104. 
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У загальній теорії права оціночними, як правило, називаються ті поняття правових норм, 
зміст яких виявляється лише з урахуванням конкретних ситуацій, обставин справи, яка 
розглядається1. 

О.В. Степаненко зазначає, щоу кримінально-правовій літературі оціночні поняття визначають 
як ознаки складу злочину чи окреміхарактеристики таких ознак, зміст яких визначається 
не нормативно-правовим актом, а встановлюється правозастосувачем враховуючи конкретні 
обставини справи2. 

Досліджуючи причини існування оціночних понять у кримінальному праві, С.Д. Шапченко 
пише, що оціночний момент законодавчого визначення характеру і ступеня суспільної небезпечності 
діяння, як правило, «знімається» на етапі кваліфікації злочинів створенням формально визначених 
конкретних і точних складів злочинів. Виключенням із правила є ті склади злочинів, які мають 
оціночні ознаки і певною мірою зберігають елемент оцінки при їх застосуванні. Але і в цих випадках 
оцінка правозастосовних органів є проявом законодавчої оцінки в конкретній ситуації. Критерії 
визначення змісту оціночних понять повинні мати об’єктивний характер і разом з іншими ознаками 
складу злочину бути орієнтирами істинності чи хибності проведеної кваліфікації3. 

Корисним є вивчення особливостей використання словосполучення «істотна шкода…» 
в інших статтях Особливої частини КК України. Наведемо декілька прикладів таких статей, 
віддаючи перевагу тим, які містять визначення такої шкоди у примітках: 

– у статті 182 «Порушення недоторканності приватного життя» диспозиція частини другої 
сформульована таким чином: «Ті самі дії, вчинені повторно, абоякщо вони заподіяли істотну шкоду 
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи». Зміст істотної шкоди визначається 
у примітці до цієї статті: «Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні 
матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян»; 

– диспозиція частини першої статті 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, 
зберігання, збут лісу» сформульована наступним чином «Незаконна порубка дерев або чагарників 
у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних 
дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду».Зміст істотної шкоди визначає примітка до цієї 
статті: «У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана 
навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного 
захисту, раціонального використання та відтворення лісів»; 

– диспозиція частинипершої статті 248 «Незаконне полювання» прописана таким чином: 
«Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання 
в заповідниках або на інших територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або полювання 
на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України».У примітці 
до статті зазначається: «Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних 
збитків, вважається така шкода, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян»; 

– диспозиція частина першої статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем» 
сформульована наступним чином: «Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, 
з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної 
особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам 
служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб». 
У примітці до статті зазначається:«Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 
вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»; 
                                                      
1 Кашанина, Т.В. (1974). Оценочные понятия в советском праве: Автореферат диссертации кандидата 
юридических наук. Свердловск, 4. 
2 Степаненко, О.В. (2015). Використання оціночних понять у КК України з позиції принципу доцільності 
кримінального права. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 34, 59-61. 
3 Шапченко, С.Д. (1982). Про причини існування оціночних понять у кримінальному праві. Вісник Київського 
університету, 23, 81-86. 
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– диспозиція частинипершої статті 425 «Недбале ставлення до військової служби» 
сформульована таким чином: «Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо 
це заподіяло істотну шкоду».У примітці до статті зазначається: «У статтях 425 та 426 цього 
Кодексу істотною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається 
шкода, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян...»1. 

Таким чином, у наведених статтях КК України: а) визначення істотної шкоди передбачено 
у примітках до цих статей; б) істотна шкода в кожній статті має власний зміст; в) у більшості 
випадків цей зміст поряд з формалізованими орієнтирами щодо матеріального виміру істотної 
шкоди включає оціночний компонент, який стосується нематеріальних проявів такої шкоди. 

О.О. Дудоров та Г.М. Зеленов, пишуть, що примітки як один із засобів законодавчої техніки – 
дієвий інструмент кримінально-правового регулювання, використання якого дає змогу скорегувати 
застосування тих чи інших кримінально-правових приписів, внести зміни у механізм реалізації 
кримінальної відповідальності. Примітки містять, хоч і допоміжну, проте важливу інформацію, яка 
розширює та поглиблює наше уявлення про ситуацію, на яку розрахована певна кримінально-
правова норма2. 

Така поширеність поняття «істотна шкода» у КК України свідчить про те, що вона є так 
званим наскрізним поняттям. В теорії кримінального права з даного приводу зазначається, що 
наскрізні правові поняття повинні охоплювати однаковий сенс, що сприяє їх системному 
тлумаченню та правильному застосуванню3. Зокрема, В.О. Навроцький зауважує, що послідовне 
дотримання правила, відповідно до якого поняття, окреслене однаковими словами, має однаковий 
сенс, вказує на те, що законодавець в межах всього КК України дотримується однакових підходів, 
орієнтує на дотримання законності в правозастосуванні і створює передумови для цього, оскільки 
закон стає зрозумілим і передбачуваним, забезпечується єдність законодавчого регулювання, і, 
відповідно, досягаються єдині підходи в правозастосуванні4. 

Примітно, що О.М. Миколенко, досліджуючи теоретичні основи щкоди, заподіяної злочином, 
також, з певними застереженнями, схиляється до позиції, що оціночні поняття мають бути 
уніфіковані: «Негативним, є і те, що не завжди законодавець пояснює в примітках до статей зміст 
вказаних суспільно небезпечних наслідків (наприклад, значна матеріальна шкода – ч. 2 ст. 289 
КК України). Тому О.М. Миколенко пропонує: по-перше, в кожному розділі Особливої частини 
КК України передбачити самостійну статтю, яка б містила законодавче визначення усіх оціночних 
понять, що використовуються у цьому розділі; по-друге, наповнити ці оціночні поняття самостійним 
змістом, який випливає з особливостей об’єкту посягання; по-третє, виділити загальні оціночні 
поняття, які використовуються і розуміються за змістом однаково, незалежно від того, в якому 
розділі Особливої частини закріплені»5. Законодавча дефініція має бути єдиною, чіткою, 
однозначною та короткою, а також містити суттєві для правильного застосування терміна ознаки 
предмета чи явища, які вона позначає6. 

На наше переконання, вимога єдності термінології, будучи важливою складовою законодавчої 
техніки, на поняття, зміст яких включає оціночний компонент, взагалі не повинна поширюватись. 
В даному разі такі поняття за своєю логіко-юридичною природою в принципі не повинні 
визнаватись термінами. 

                                                      
1 Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (2019, липень, 07). 
2 Дудоров, О.О., Зеленов, Г.М. (2015). Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері 
службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону. Право України, 12, 69-81. 
3 Чернов, А. (2015). Проблемні питання визначення суспільно-небезпечних наслідків самоправства. Історико-
правовий часопис, 1(5), 177-182. 
4 Навроцький, В.О. (2011). Наскрізні кримінально-правові поняття. 10 років чинності Кримінального кодексу 
України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейський 
країн : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2011 р., м. Харків). Харків, 
73-77. 
5 Миколенко, О.М. (2005). Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином: автореферат 
дисертації кандидата юридичних наук. Харків, 14. 
6 Артикуца, Н.В. (2009). Законодавчі терміни та їх визначення. Наукові записки, 90, 39-44. 
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В цілому ж підводячи проміжний підсумок розгляду цього питання, зазначимо, що підхід 
законодавця, реалізований у примітках до статей 182, 246, 248, 364, 425 КК України, може бути 
застосований і у статті 382 КК України. 

Г.І. Богонюк, досліджуючи істотну шкоду невиконання судового рішення, зазначає, що, по-
перше, відсутність автентичного законодавчого тлумаченняпоняття «істотної шкоди» щодо 
конкретно цієї статті та відсутності узагальненогосудового тлумачення її якісно-кількісного 
значення для цього злочину та іншихзлочинів проти правосуддя унеможливлює правильне 
застосування цієї норми таправильне визначення моменту закінчення зазначеного складу 
злочину.По-друге,така ознака, як заподіяння істотної шкоди або створення загрози її 
заподіяннязгідно з ч. 2 ст. 11 КК України є ознакою будь-якого складу злочину (у тому числіі 
некваліфікованого), а тому заподіяння істотної шкоди не може визнаватисякваліфікуючою ознакою 
зазначеного складу злочину. Додатковим аргументомщодо слушності такої думки, зауважує 
дослідниця, є те, що будь-яке рішення судує апріорі таким, що слугує відновленню порушених прав 
і свобод людини, а томуйого невиконання уже спричиняє істотну шкоду охоронюваним законом 
правам ісвободам громадян тощо1. У зв’язку з зазначеним Г.І. Богонюк пропонує виключити 
поняття «заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, 
державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб» з числа кваліфікуючих ознак, 
що передбачені у ст. 382 КК України2. 

М.О. Букач пише, що від такої кваліфікуючої ознаки, як істотна шкода відмовлятися не слід, 
хоча і пропонує змінити її на значну шкоду3. 

Р.І. Лемеха вважає, що ознака «істотна шкода» водночас виконує три функції: є об’єктивною 
ознакою, щохарактеризує суспільнонебезпечні наслідкидіяння, виступає критерієм 
малозначностідіяння та критерієм криміналізації діяння. При цьому Р.І. Лемеха зазначає, що якщо 
аналізувати поняття істотної шкодичерез призму малозначності діяння, а такожяк критерій 
криміналізації діяння, то виходить, що спричинення злочином істотноїшкоди є тією мінімально 
можливою межею,з якої настає кримінальна відповідальність.Тобто спричинення істотної шкоди 
свідчить про мінімальний рівень суспільної небезпечності вчиненого. Водночас, істотнашкода є 
своєрідною межею між злочиннимдіянням та правопорушенням, за вчиненняякого не може 
наставати кримінальна відповідальність4. 

П.С. Берзін, систематизувавши (проаналізувавши систему) норм Особливої частини 
КК України, виокремлює кілька «відносно самостійних» варіантів співвідношення істотної шкоди, 
передбаченої у змісті малозначного діяння, з наслідками як елементом складу злочину: 

1. Реальне (фактичне) настання (наявність) наслідків, закріплених законодавцем за допомогою 
вживання відповідних понять (понятійних зворотів) в нормі Особливої частини КК України, 
характеризує (означає) наявність істотної шкоди як зафіксованого законодавчим шляхом «рівня» 
суспільної небезпечності, властивої злочину певного виду. Це означає, що в межах цього варіанту 
констатується наявність істотної шкоди однозначно (тобто в разі заподіяння певної шкоди, що є 
характеристикою наслідків як елемента складу злочину, питання про її істотність (визнання її 
істотною), яка закріплює «рівень» суспільної небезпечності саме злочину, є вирішеним «у бік» її 
однозначної наявності); 

2. Наслідки, що закріплені у відповідній нормі Особливої частини КК України, наявні 
(настали), але не виключається відсутність істотної шкоди як зафіксованого законодавцем «рівня» 
суспільної небезпечності, властивої злочину певного виду (окремого різновиду такого злочину) 
та/або відсутність складу злочину; 

3. Поєднання першого і другого варіантів. Такий «комбінований» («комплексний») варіант 
зустрічається в Особливій частині КК України менш часто5. 

                                                      
1 Богонюк, Г.І. (2016). Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення: дисертація 
кандидата юридичних наук. Львів, 89-90. 
2 Там само, 11. 
3 Букач, М.О. (2017). Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення: дисертація кандидата 
юридичних наук. Харків, 97-98. 
4 Лемеха, Р.І. (2016). Зміст поняття «істотна шкода» за кримінальним правом України. Право.ua, 1, 112-117. 
5 Берзін, П. (2010). Основні варіанти співвідношення істотної шкоди, передбаченої у змісті малозначного 
діяння, з наслідками як елементом складу злочину. Вісник прокуратури, 1 (103), 52-57. 
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Цікавим у межах нашого дослідження є питання, що піднімає П.С. Берзін, яке стосується 
формулювання основних варіантів співвідношення наслідків, передбачених в Особливій частині 
КК як елемента складу злочину, з поняттям істотної шкоди, закріпленим у ч. 2 ст. 11 КК України. 
Його можна сформулювати так: якщо зміст наслідків формально визначений у певній нормі 
Особливої частини КК України за допомогою відповідних «кількісних показників» («значна шкода 
потерпілому», «велика матеріальна шкода», «тяжкі наслідки» та інше, що обчислюється (розміри 
яких обчислюються) на підставі визначеної в нормі Особливої частини КК України певної суми 
кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян), то чи може їх «досягнення» в результаті 
вчинення конкретного діяння (вчиненим діянням) свідчити (однозначно свідчити) про істотність 
шкоди, про яку йдеться у ч. 2 ст. 11 КК України?1 

З урахуванням особливостей законодавчої техніки, характерної для чинного КК України, 
П.С. Берзін формулює відповідь на поставлене питання наступним чином: законодавець, вирішуючи 
проблеми специфічної конструкції складу злочину при криміналізації певного типу суспільно 
небезпечної поведінки, «відбирає» таку сукупність «кількісних показників» для обчислення 
відповідного розміру наслідків як елемента складу злочину, яка, за його висновками, фіксує 
«рівень» («рівні») суспільної небезпечності, властивої злочину певного виду (окремому різновиду 
такого злочину), та є необхідною для створення його складу (юридичного складу). Тобто такий 
законодавчий «прийом» у принципі є «однотипним» («спільним») для складів відповідних злочинів, 
у зв’язку з чим, виходячи із положень ч. 2 ст. 11 КК України, дозволяє зафіксувати (втілити) той 
«рівень» суспільної небезпечності, який, характеризуючи наявність заподіяної шкоди саме як 
істотної, констатує, що така істотність «помінімуму» є2. 

Погоджуючись з таким висновком, вважаємо за можливе доповнити його таким положенням: 
якщо відповідний кількісний показник передбачений для кваліфікуючої ознаки у кваліфікованому 
складі злочину, він свідчить про істотність шкоди, про яку йдеться у ч.2 ст.11 КК України, уже 
не «по мінімуму». 

Отже, доходимо ще одного важливого висновку: з нашої точки зору, існування кваліфікуючої 
ознаки «істотна шкода…» у особливо кваліфікованому складі злочину «невиконання судового 
рішення» є логічним, обґрунтованим та виправданим, тому ми не підтримуємо ні позицію щодо її 
виключення, ні позицію щодо зміни її загального нормативного змісту. 

При дослідженні змісту кваліфікуючої ознаки «істотна шкода», передбаченої ч.3 ст.382 КК 
України,можна взяти за орієнтир наявні наукові підходи до оцінки змісту подібної кваліфікуючої 
ознаки у пункті 3 примітки до статті 364 КК України. 

П.П. Андрушко та К.П. Задоя пишуть, що в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України 13 травня 2014 р. Верховна Рада України 
ухвалила Закон № 1216-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України». Із набранням чинності цим Законом пункти 
3, 4 примітки ст. 364 КК зазнали змін. Так, законодавець, пишуть вчені, вже не використовує 
у нормативних дефініціях ознак «істотна шкода» та «тяжкі наслідки» сполучник «якщо». Однак ця 
законодавча новела одержала неоднозначну оцінку як в доктрині кримінального права України, так і 
в правозастосовній практиці, зокрема, з цього питання сформувалось три основні підходи 
(концепції): 1) «буквальний» підхід – пункти 3, 4 примітки ст. 364 КК справді зазнали змін і чинні 
редакції цих положень нині охоплюють виключно майнову шкоду; 2) «консервативний» підхід – 
пункти 3, 4 примітки ст. 364 КК насправді не зазнали змін і чинні редакції цих положень охоплюють 
як майнову, так і немайнову шкоду; 3) «компромісний» підхід – пункти 3, 4 примітки ст. 364 
КК справді зазнали змін і чинні редакції цих положень охоплюють майнову шкоду, а також прояви 
немайнової шкоди, які можуть одержати майнове відшкодування (грошову оцінку)3. 

П.П. Андрушко та К.П. Задоя найбільш переконливим вважають «буквальний» підхід 
до розуміння чинного змісту пунктів 3, 4 примітки ст. 364 КК – ознаки «істотна шкода» та «тяжкі 
                                                      
1 Берзін, П. (2010). Основні варіанти співвідношення істотної шкоди, передбаченої у змісті малозначного 
діяння, з наслідками як елементом складу злочину. Вісник прокуратури, 1 (103), 52-57. 
2 Там само. 
3 Андрушко, П.П., Задоя, К.П. (2016). Дискусійні питання щодо змісту ознак «істотна шкода» та «тяжкі 
наслідки» у складах злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Верховного Суду України, 6 (190), 38-48. 
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наслідки» охоплюють лише шкоду майнового характеру, яка включає в себе витрати у зв’язку 
зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які могли б бути реально одержані 
за звичайних обставин, якби не було порушене певне право (упущена вигода). При цьому розмір 
грошового відшкодування моральної шкоди не може включатись у зміст істотної шкоди та тяжких 
наслідків1. 

Як уже зазначалось, зміст істотної шкоди у частині 3 статті 382 КК не повинен обмежуватися 
виключно майновими характеристиками, оскільки така шкода може виразитись в порушенні прав і 
свобод громадян, заподіянні немайнової шкоди державним чи громадським інтересам тощо. 

Можливо, певним орієнтиром для розуміння істотної шкоди в частині 3 статті 382 КК може 
бути положення пункту 6постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. 
№ 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 
повноважень»(зокрема, абзац 3): «Якщо шкода полягає у заподіянні суспільно небезпечних 
наслідків нематеріального характеру, питання про її істотність вирішується з урахуванням 
конкретних обставин справи. Зокрема, істотною шкодою можуть визнаватися порушення 
охоронюваних Конституцією України чи іншими законами прав та свобод людини і громадянина 
(право на свободу й особисту недоторканність та недоторканність житла, виборчі, трудові, 
житлові права тощо), підрив авторитету та престижу органів державної влади чи органів 
місцевого самоврядування, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення 
обстановки й умов, що утруднюють виконання підприємством, установою, організацією своїх 
функцій, приховування злочинів»2. 

Що ж до майнових характеристик істотної шкоди, передбаченої частиною 3 статті 382 
КК України, маємо відповісти на питання: чи можемо взяти за орієнтир кількісний показник 
істотної шкоди, передбачений пунктом 3 примітки до статті 364 КК України. 

Для цього пропонуємо зіставити санкцію частини 3 статті 382 КК України та санкції тих 
частин статей 364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, які у своїх диспозиціях передбачають наслідки 
у вигляді істотної шкоди: 

1. Санкція частини 3 статті 382 КК України: «позбавлення волі на строк від трьох до восьми 
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

2. Санкції тих частин статей 364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, які у своїх диспозиціях 
передбачають наслідки у вигляді істотної шкоди: 

2.1. Санкція частини 1 статті 364 КК України: «арешт на строк до шести місяців або 
обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян»; 

2.2. Санкція частини 1 статті 3641 КК України: «штраф від ста п’ятдесяти до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до трьох місяців, або обмеження 
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до двох років»; 

2.3. Санкція частини 1 статті 365 КК України: «обмеження волі на строк до п’яти років або 
позбавлення волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років»; 

2.4. Санкція частини 1 статті 3652 КК України: «обмеження волі на строк до трьох років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти 
років»; 

2.5. Санкція частини 1 статті 367 КК України: «штраф від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або 
                                                      
1 Андрушко, П.П., Задоя, К.П. (2016). Дискусійні питання щодо змісту ознак «істотна шкода» та «тяжкі 
наслідки» у складах злочинів у сфері службової діяльності. Вісник Верховного Суду України, 6 (190), 38-48. 
2 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про перевищення влади або 
службових повноважень» п. 6 2003 (Верховний Суд України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03> (2019, липень, 07). 
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обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років»1. 

Зіставлення санкцій розглядуваних частин статей кримінального закону дозволяє дійти 
наступних висновків: 

 найбільш суворо караються такі злочини, як зловживання владою або службовим 
становищем та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного 
органу – за їх вчинення кримінальним законом передбачене максимальне основне покарання 
позбавлення волі на строк до трьох років та позбавлення волі на строк від двох до п’яти років 
відповідно; 

 відносно «м’яко» караються такі злочини як зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, 
зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, та службова недбалість – 
за їх вчинення кримінальним законом взагалі не передбачене основне покарання у виді позбавлення 
волі, натомість законодавець закріпив обмеження волі на строк до двох років для першого 
розглядуваного злочину та обмеження волі на строк до трьох років для другого та третього 
розглядуваних злочинів у якості максимального основного покарання; 

 як ми бачимо, зіставивши караність частини 3 статті 382 КК України та тих частин статей 
364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, які у своїх диспозиціях передбачають наслідки у вигляді 
істотної шкоди, вони майже не співвідносяться між собою, адже частина 3 статті 382 КК України 
передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а 
у розглянутих нами санкціях статей найсуворішим основним покаранням є позбавлення волі 
на строк від двох до п’яти років, яке закріплене лише у одній частині статті КК України, а три 
розглянуті нами частини статей КК України взагалі не передбачають у своїх санкціях таке 
покарання як позбавлення волі – отже, всі інші досліджувані нами основні покарання є суттєво 
м’якішими. 

Тепер пропонуємо зіставити караність частини 3 статті 382 КК України та тих частин статей 
364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, які у своїх диспозиціях передбачають тяжкі наслідки: 

1. Санкція частини 3 статті 382 КК України: «позбавлення волі на строк від трьох до восьми 
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

2. Санкції тих частин статей 364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, які у своїх диспозиціях 
передбачають тяжкі наслідки: 

2.1. Санкція частини 2 статті 364 КК України: «позбавлення волі на строк від трьох до шести 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян»; 

2.2. Санкція частини 2 статті 3641 КК України: «штраф від чотирьохсот до дев’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або 
позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років»; 

2.3. Санкція частини 3 статті 365 КК України: «позбавлення волі на строк від семи до десяти 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років»; 

2.4. Санкція частини 3 статті 3652 КК України: «позбавлення волі на строк від п’яти до восьми 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років, з конфіскацією майна або без такої»; 

2.5. Санкція частини 1 статті 367 КК України: «позбавлення волі на строк від двох до п’яти 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або без такого»2. 
                                                      
1 Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (2019, липень, 07). 
2 Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 
.<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (2019, липень, 07). 
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Зіставлення санкцій розглядуваних частин статей кримінального закону дозволяє дійти 
наступних висновків: 

 чотири з досліджуваних складів злочинів передбачають безальтернативне основне 
покарання у вигляді позбавлення волі на різний строк (зловживання владою або службовим 
становищем – на строк від трьох до шести років; перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу – на строк від семи до десяти років; зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги, – на строк від п’яти до восьми років; 
службова недбалість – на строк від двох до п’яти років); 

 лише один з розглядуваних складів злочинів містить більш м’яку альтернативу основному 
покаранню у виді позбавлення волі – це склад злочину «зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»; поряд 
з основним покаранням у виді позбавлення волі законодавець у санкції даної статті кримінального 
закону передбачив також такі основні покарання, як штраф від чотирьохсот до дев’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та арешт на строк до шести місяців; 

 зіставивши караність частини 3 статті 382 КК України та тих частин статей 364, 3641, 365, 
3652, 367 КК України, які у своїх диспозиціях передбачають наслідки у вигляді істотної шкоди, які 
у своїх диспозиціях передбачають тяжкі наслідки, можемо констатувати, що вони цілком 
співвідносяться між собою: по-перше, кожна з п’яти санкцій досліджуваних частин статей 
передбачає основне покарання у виді позбавлення волі; по-друге, строк такого основного покарання 
співвідноситься зі строком основного покарання у виді позбавлення волі, передбаченого частиною 3 
статті 382 КК України, – від трьох до восьми років. 

Тепер, після того, як ми порівняли санкцію частини 3 статті 382 КК України із зазначеними 
частинами статей 364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, які у своїх диспозиціях передбачають 
наслідки у вигляді істотної шкоди, та частинами статей 364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, які 
у своїх диспозиціях передбачають тяжкі наслідки, можемо дійти певних висновків: 

1. В розглядуваних випадках простежується тенденція законодавця більш суворо карати 
діяння службових осіб та працівників правоохоронних органів, які виразилися у зловживанні 
владою або службовими повноваженнями та у перевищенні влади або службових повноважень 
відповідно, – санкції частин статей кримінального закону, які передбачають кримінальну 
відповідальність за зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми та особами, які надають публічні 
послуги, є суттєво м’якшими. Це є виправданим, адже вище досліджувані нами злочини у так званій 
публічній сфері є більш суспільно небезпечними, ніж у сфері приватній. Логічним виглядає і 
відносна м’якість санкції складу злочину «Службова недбалість», адже для нього притаманна 
необережна форма вини. 

2. З урахуванням характеру діянь, в передбачених зазначеними статтями співвідношення 
змісту істотної шкоди з тяжкими наслідками пунктом 4 примітки та змістом караності, 
орієнтуючись на максимальний її показник, обґрунтованим видається підхід, відповідно до якого 
показники істотної шкоди, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, передбачені 
пунктом 3 примітки до статті 364 КК України, не можуть бути взяті за орієнтир для істотної шкоди 
у частині 3 статті 382 КК України. 

Можливо, за мінімальний орієнтир має бути взятий показник для тяжких наслідків, який 
передбачений у пункті 4 примітки до статті 364 КК України. 

Якщо ставити питання про нормативне визначення істотної шкоди у частині 3 статті 382 
ККУкраїни, то очевидно – з урахуванням зазначеного вище, таке визначення має бути 
сформульоване за «прикладом» раніше чинного пункту 4 примітки до статті 364 КК України або 
чинна редакція примітки до статті 425 КК України. 

Наведене дає підстави запропонувати доповнити статтю 382 КК України приміткою 
наступного змісту: «У цій статті істотною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних 
збитків, вважається шкода, яка у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян». 

І наостанок зазначимо, що в аспекті порівняння санкцій складу злочину «невиконання 
судового рішення» та відповідних частин статей 364, 3641, 365, 3652, 367 КК України, можливо, 
доцільно було б підняти питання про кримінально-правову конкуренцію так званої загальної та 
спеціальної норми, а саме – зловживання владою або службовим становищем (загальна норма) та 
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невиконання судового рішення (спеціальна норма). Враховуючи, що в наукових джерелах це 
питання майже не піднімалося, воно може слугувати підґрунтям для подальших наукових 
досліджень. 

Висновки: 1. У чинній редакції статті 382 КК України відсутні будь-які формальновизначені 
показники істотної шкоди як кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч. 3 ст. 382 КК України. 

2. Зміст істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи 
громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбаченої ч. 3 ст. 382 КК України, не має 
обмежуватися лише формальновизначеними кількісними показниками майнової шкоди, оскільки 
така шкода може мати і нематеріальний характер. 

3. Ми вважаємо за доцільне передбачити у статті 382 КК України примітку, в якій пропонуємо 
визначити нормативний зміст кваліфікуючої ознаки «істотна шкода охоронюваним законом правам і 
свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб», 
передбачивши конкретний кількісний показник лише для матеріального прояву такої шкоди. 

4. При визначеннітакого кількісного показника у примітцідо статті 362 КК орієнтиром можуть 
бути показники, які передбачені у примітках до окремих статей Особливої частини КК України 
щодо тяжких наслідків, якщо останні носять майновий характер. 

Пропозиція щодо внесення змін до статті 382 КК України: доповнити статтю 382 КК України 
приміткою наступного змісту: «У цій статті істотною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні 
матеріальних збитків, вважається шкода, яка у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян». 
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