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INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

DOI: 10.46340/eppd.2020.7.2.1 

Oksana Khar, PhD in International Relations 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6216-3097 

Lviv Polytechnic National University, Ukraine 

THE ROLE OF INTERNATIONAL  
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
IN THE PROMOTION OF PEACE AND SECURITY: 
INTERMEDIARY AND PREVENTIVE FUNCTIONS 

The increased role of international non-governmental organizations in the promotion of peace 
and security are considered in the article. The article reveals the main aspects of the reflections of 
NGOs’ mediating functions in resolving international conflicts: first, within the framework of 
preventive diplomacy; second, through the consideration of an NGO as a mediator. The article 
deals with the major examples of NGOs, which conduct preventive functions in the field of 
international peace and security, in particular: International Crisis Group, Search for Common 
Ground, International Alert, Femmes Africa Solidarité, and West Africa Network for Peacebuilding. 
Considering the function of the NGOs as a mediator in resolving both international and domestic 
conflicts, The Carter Center, Crisis Management Initiative, and The Center for Humanitarian 
Dialogue are analyzed in the article. 
Keywords: international non-governmental organizations, peace and security, preventive 
functions, mediation. 

Continuing internal and inter-state military conflicts are the biggest problem in the world politics. 
Although their numbers have dropped significantly since the end of the Cold War, they are still a major threat 
to the international peace and security. Thus, threats that seriously undermine current security and peace have 
become one of the most dangerous problems for humanity today. Considering these threats, the international 
community has distinguished specific current trends, in particular: the weakening of influence and respect 
for international law; the use of indirect forms of aggression («hybridization» of a conflict); the lack of global 
power in international politics; the uncontrolled migration processes; terrorism; the proliferation of weapons 
of mass destruction and conventional weapons; the presence of continuous conflicts arising from the desire 
to have access to limited energy resources. 

Obviously, the modern world is now undergoing dramatic changes, so there is a need for a qualitatively 
new approach to solving international problems. That is why, today’s international security situation is 
constantly pushing international society to find new alternative ways of solving all the growing threats. 

Among researchers, who are considering the problem of the intermediary and preventive functions of 
non-governmental organizations (NGOs) in the sphere of peace and security V. Filipchuk, T. Bielska, and 
others should be mentioned. At the same time, notwithstanding the wide range of scholars who have paid 
attention to this aspect of NGOs’ role in conflict resolution and security ensuring, there is no single integrative 
approach to the identification of the main examples of NGOs’ successful preventive and mediating activities 
in the sphere of peace and security in the global political experience. 

Therefore, the aim of the article is to identify the role of international non-governmental organizations 
(INGOs) in resolving conflicts and ensuring the safety of people, their intermediary and preventive functions 
in particular. 

According to the various sources (with different parameters of the armed conflicts’ identification; 
for example, only conflicts with the number of casualties of more than 1 thousand people per year are taken 
into account) in 2014, there were from 15 to 40 armed conflicts; in 2015, from 14 to 56. The British Institute 
of Economics and Peace considers that 151 countries of the world are involved in some type of the conflict1. 
                                                      
1 Філіпчук, В. (2016). Міжнародна миротворчість та війна на Сході України: чи є точки дотику?  
Київ: Міжнародний центр перспективних досліджень, 6. 
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As a rule, the international community uses a variety of methods to resolve international conflicts, such 
as negotiation, the use of third-party services, and mediation to help the parties reach a joint decision. Usually, 
mediators are international intergovernmental organizations (IGOs) and individual states. Recently, however, 
with the rapid increase in the number of international NGOs, their role in the prevention and settlement of 
international conflicts has also increased. 

Thus, the mediating functions of NGOs in resolving international conflicts are reflected in the 
following aspects: firstly, within the framework of preventive diplomacy, NGOs take measures to prevent 
the escalation of interstate disputes into military conflicts, as well as to facilitate mutual dialogue and 
understanding; secondly, NGOs play the role of mediator. 

INGOs are engaged in conflict prevention, in other words preventive diplomacy, which facilitates 
dialogue between the conflicting parties through a variety of activities and communication tools, including 
negotiations, conferences, seminars, peace strategies, the use of social networks, media and other initiatives. 

In 2004, the representatives of two NGOs, CARE International and The International Center for Justice 
in Transition, were formally invited to the 4993 meeting of the UN Security Council on the role of civil 
society in post-conflict peace-building. For example, in the late 90’s of the twentieth century, United Nations, 
Research Institutes and NGOs International Alert (United Kingdom), Interdisciplinary Research Programme 
on Root Causes of Human Rights Violations (Netherlands), Academy of Sciences and Institute of Ethnology 
(Russia), American Council on International Relations (USA), York University and Swisspeace (Canada) set 
up together The Forum on Early Warning and Early Response (FEWER). The Swisspeace Research Institute 
has developed an early bias methodology to monitor conflict situations in North and South America, Africa, 
and Asia. CARE International has established several early warning programs in high risk areas – in Salvador, 
Honduras and Nicaragua1. 

Among the INGOs that mediate international conflict resolution through preventative measures are 
the following: International Crisis Group (Belgium), Search for Common Ground (USA), International Alert, 
Femmes Africa Solidarité (Switzerland), West Africa Network for Peacebuilding and others. 

The International Crisis Group (ICG), a non-governmental organization working to prevent wars and 
formulate policies that would allow us to build a more peaceful world. According to the ICG’s research, over 
68 million people are currently displaced because of the conflicts. It is noteworthy that the largest number of 
refugees fleeing their war-ravaged homes belongs to three countries: Syria, Afghanistan and Somalia. Non-
state actors are involved in 70 military conflicts and this is historically the highest number. Approximately 
90 thousand people were killed during the conflict in the year of 2017. Over the last five years, there has been 
an increasing trend of worsening conflict, namely: the number of wars is increasing; civilians become even 
more vulnerable; every year more and more people die2. 

The ICG’s preventive actions include the critical analysis of conflict events and recommendations to 
governments and the IGOs on preventing these events. In particular, every month the NGO publishes 
CrisisWatch, an early warning bulletin that monitors more than 80 conflicts and crises in vulnerable countries 
around the world3. Thus, the International Crisis Group provides regular reports and briefings on conflict 
zones, enabling governments and IGOs to analyze these events and develop a strategy for action to prevent 
such conflicts in the future. Mainly, the ICG is pushing for positive policy change through the direct personal 
advocacy via an access to political leaders and decision makers. 

INGO Search for Common Ground (SFCG) takes preventative measures in conflicts situations by using 
three tools: 

1.Dialogue: at the local or national level, INGO brings people together through separate lines to 
identify and achieve common goals; works with those who are traditionally in power, and with those who do 
not have power, usually with women and youth. Examples include mediation, training of youth leaders, 
feedback diplomacy, etc.; 

2. Media: while dialogue affects tens, the media affects millions, so INGO uses the media to analyze 
opinions and discussions throughout society about the root causes of violence and how to overcome them. 
Examples: TV dramas, radio plays, music videos, etc.; 
                                                      
1 Бєльська, Т. В. (2015). Діяльність інститутів глобального громадянського суспільства в конфліктних зонах 
сучасного світу. Теорія та практика державного управління, 3(50), 184. <http://www.kbuapa.kharkov.ua/ 
e-book/tpdu/2015-3/doc/5/01.pdf> (2020, March, 12). 
2 International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/who-we-are> (2020, March, 15). 
3 CrisisWatch. Tracking Conflict Worldwide. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch> 
(2020, March, 15). 
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3. Society: providing people with a safe place to resolve their conflicts locally; bringing together 
divided communities, neighbors, families through creative thinking to unlock common humanity. Examples 
include football matches, joint theater or farming projects, and more1. 

In pursuit of its conflict prevention activities, SFCG works with such groups as: 
1. Artists (actors). For example, a theater is a tool for promoting peaceful conflict resolution, where 

artists who are trained to act as moderators engage in dialogue in local communities, while involving the 
audience in the development of proposal for the peaceful conflict resolution. Also, films and series are being 
created to promote peaceful resolution of conflict situations. 

2. Children and youth. The SFCG states that the vast majority of young people are not the 
perpetrators of violence, but partners in peace and positive agents of change. INGO has conducted a Global 
Assessment of the Participation of Children and Youth in Peacekeeping and works with thousands of young 
peacekeepers. For example, the Global Youth Summit against Violent Extremism (New York, 2015) brought 
together over 60 youth leaders and organizations from around 45 countries to share their experiences in the 
fight against violence extremism in their communities. The experts on youth issues drafted a historic Summit 
Agenda for Youth, outlining three tenets: 1) young people are aware of violent extremism; 2) they work 
clearly in their communities to prevent it; 3) calls for action for governments, NGOs and politicians, that this 
momentum should be used to engage youth as partners against violent conflict and extremism2. 

3. Media professionals. Since journalists and other media professionals have a huge impact on 
society, especially in a conflict-stricken country, when reporting on confrontations and violent incidents, it 
can be quite easy to complicate the situation through rumors and prejudices. In this regard, the NGO conducts 
training for journalists in order to achieve and strengthen peace by providing objective reporting that provides 
prospects for resolving the conflict with the efforts of all parties. 

4. Military police. Increasing confidence in the local police. For example, about 67% of Nepalese 
citizens do not trust the police, 78% believe that the police do not understand their problems. 

5. Political leaders. The cooperation of NGOs with political leaders helps to inform them about the 
real situation in the conflict zone and influence their decisions on a particular issue. 

6. Prisoners. The researches show that prisons are often the ideal environment for recruiting into 
violent and extremist groups. The SFCG is constantly fighting against radicalization in prisons via the 
continuous training of prison staff. 

7. Religious leaders. For example, the implementation of the Project «Building a consensus on the 
protection of holy places in Northern Nigeria». The project is a response to the violent actions against holy 
sites in Northern Nigeria. On June 12-13, 2019, about 50 religious leaders from Nigerian, Christian and 
Muslim communities gathered in Abuja to participate in the National Conference on the Protection of Holy 
Places. 

8. Women. Since its independence, Sudan has been experiencing protracted internal conflicts that 
led to the separation of South Sudan in 2011. SFCG brings together women for joint learning and sharing of 
key skills to eliminate obstacles to the development and supporting security and stability. Today the NGO 
has conducted training for more than 500 women in South Kordofan. According to the final evaluation of the 
project, women are now more influential and are involved in decision-making and peace processes, 
legitimizing their role in society as leaders3. 

The preventive activity of another INGO Femmes Africa Solidarité (FAS, Switzerland) is worth to be 
concerned. It is an independent non-governmental organization founded in 1996 by African women in 
Geneva. The purpose of the organization is to prevent and resolve conflicts in Africa, and to empower women 
as leaders in peace-building. The FAS philosophy is based on the fact that every woman is a key agent of the 
civil society and can play an active role in the peacekeeping process. In particular, in 2013/2015, FAS has 
implemented a core program called «Women, Peace and Security», which aimed at mobilizing women’s 
power to create peace and prosperity in Africa. It was based on two strategic principles: 1) empowering 
African women to be able to take the leadership in peace-building processes; 2) promoting of gender parity 
and integration of African peoples4. Thus, the program focused on developing the capacity of women to 
enhance their role in conflict prevention, resolution, and post-conflict reconstruction. 
                                                      
1 Search for Common Ground. <https://www.sfcg.org> (2020, March, 17). 
2 Children and Youth. Search for Common Ground. <https://www.sfcg.org/children-and-youth/> (2020, March, 17). 
3 Peacebuilding and economic resilience: empowering the women of South & West Kordofan. Search for Common 

Ground. <https://www.sfcg.org/empowering-women-kordofan/> (2020, March, 17). 
4 Femmes Africa Solidarite. <https://www.fasngo.org/> (2020, March, 18).  
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The West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) is also currently active in Africa. The 
organization is preparing the ground for civil society initiatives to prevent military conflict. Thus, WANEP 
is another INGO focusing on the developing of common approaches to the conflict prevention and peace-
building. While working with various civil society actors: governments, IGOs, and intergovernmental 
organizations and groups it aims to create a platform for dialogue, exchange of experience and learning, 
which, in turn, complements efforts to ensure sustainable peace and development in West Africa and beyond. 
In 2002, WANEP entered into a historic partnership with the Early Warning and Response Network of the 
Economic Community of West African States (ECOWARN), which is the monitoring and surveillance tool 
for future conflict prevention and decision-making1. 

WANEP is currently implementing several powerful conflict prevention programs in West Africa, 
such as: 

1) The WARN Program (West Africa Early Warning and Early Response Network) is an integral part 
of the overall WANEP conflict prevention mechanism, as it works to strengthen human security in West 
Africa by monitoring and informing the world about socio-political situations that can turn into violent and 
destructive conflicts. At this point, WANEP is developing a National Early Warning System (NEWS) that 
establishes common conflict monitoring systems with local observers in order to prepare conflict assessment 
reports, early warning reports, and policy memos that are widely circulated among NGOs, governments , 
intergovernmental structures2. 

2) The WIPNET Program (Women in Peacebuilding) was established in November, 2001, to enhance 
the capacity of women to increase their role in peace-building and post-conflict reconstruction in West Africa. 
WANEP through WIPNET seeks to increase the number of trained female practitioners in the field of 
peacekeeping as trainers, researchers, facilitators and advocates3. 

3) The NAPE Program (Non-violence and Peace Education) promotes a culture of non-violence and 
peace in West African communities, with a particular focus on children and young people, both in schools 
and in the informal sector. The program promotes the creation of mutual mediation and peace clubs in schools, 
and implements peace programs at various levels: schools, colleges, universities, and at the political level4. 

4) The Responding to Conflicts through Dialogue Program (Special Interventions) aims to promote 
WANEP’s involvement in the early-stage peace settlement through the internal dialogue and peaceful co-
existence between local communities and tribes, as well as through the expansion of the mediation capacity 
of communities and other relevant governmental and intergovernmental bodies5. 

5) The West Africa Peacebuilding Institute (WAPI) was created to provide specialized, intensive, 
national-specific training on conflict prevention and peace-building for individuals, civil society 
organizations, businesses, politicians, government agencies and other relevant actors from West Africa and 
around the world. Therefore, the main purpose of WAPI is to provide knowledge and experience in peace-
building and conflict prevention to reduce and eliminate the frequency and severity of violent conflicts6. 

As a result, in recent years, WAPI has provided a space and a stable platform for the implementation 
of the WANEP concept of conflict prevention and resolution in Africa. From 2002 to the present, WAPI has 
trained more than 450 practitioners in the following specialties: the paradigms of modern peace-building; 
natural resource management and conflict management; human security and development; dialogue and 
                                                      
1 West Africa Network for Peacebuilding (WANEP). <https://www.wanep.org/wanep/index.php?option= 
com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=4> (2020, March, 18). 
2 West Africa Early Warning and Early Response Network (WARN). West Africa Network for Peacebuilding. 
<https://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=18> 
(2020, March, 18).  
3 Women in Peacebuilding (WIPNET). West Africa Network for Peacebuilding. 

<https://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=20> 
(2020, March, 18).  
4 Non-violence and Peace Education (NAPE). West Africa Network for Peacebuilding. 
<https://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=21> 
(2020, March, 18).  
5 Responding to Conflicts through Dialogue (Special Interventions). West Africa Network for Peacebuilding. 
<https://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=22> 
(2020, March, 19).  
6 West Africa Peacebuilding Institute. <https://www.kaiptc.org/the-west-africa-peacebuilding-institute-wapi-2018-2-2/> 
(2020, March, 17).  
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mediation; youth and world education; gender equality and peace building; early warning and response to 
conflicts around the world1. 

Analyzing the preventive activities of INGOs, it is worth noting that International Alert, working on 
the prevention of military conflicts around the world, periodically organizes a panel discussion of Peace 
Talks, which reviews current events in the world. Through this interactive platform, policy makers, scientists, 
journalists and other researchers in the field of peacebuilding have the opportunity to discuss and analyze the 
experience of past conflicts, and how to prevent future potential confrontations, as well as how to manage 
natural resources to avoid conflicts and wars for influence over limited resources2. 

Considering the role of INGOs as a mediator in resolving both international and domestic conflicts, 
the Carter Center, founded in 1982 by former US President Jimmy Carter and his wife, Rosalynn, 
in partnership with Emory University should be mentioned. The aim of this one of the most influential NGOs 
is to promote peace and health around the world. The Center is currently working hard to resolve conflicts 
in regions such as: 

– Israel-Palestine, where it encourages reconciliation between Palestinian communities and promotes 
inclusive peace in the region; 

– Mali, where it acts as an independent observer of the Peace Agreement (2015), reporting the 
progress of the agreement; 

– Sudan, where it supports the actual ceasefire and the current phase of the peace process; 
– Syria, where it analyzes the political decisions of this catastrophic war, exploring options for 

governance and constitutional reform, initiates a conflict mapping project to better inform everyone about 
possible peace efforts; 

– Preventing violent extremism and Islamophobia, working with religious and community leaders in 
Europe, the Middle East, the North Africa and the United States3. 

It is worth to mention the Crisis Management Initiative (CMI), which is an independent Finnish 
organization working to prevent and resolve violent conflicts through informal dialogue and mediation. CMI 
was formed by the former Finnish President, 2000 Nobel Peace Prize laureate Martti Ahtisaari. Since then, 
the organization has become one of the leaders in peace and security sphere in the most complex regions of 
the world, namely: the Middle East, the Sub-Saharan Africa, the North Africa, Eurasia, and Asia4. 

The Center for Humanitarian Dialogue (HD, Geneva) is private diplomacy organization that mediates 
conflict resolution. In particular, thanks to HD, more than 40 agreements have been concluded worldwide, 
including peace and conflict management agreements, reduction of violence or local settlements, as well as 
humanitarian access agreements. The organization also assists conflicting parties in reaching interim 
declarations and joint commitments. Currently, the Center for Humanitarian Dialogue is involved in more 
than 40 dialogue and mediation initiatives in more than 25 countries5. 

Conclusions. Thus, having done the analysis of the intermediary and preventive functions of INGOs, 
the role of the world’s influential non-governmental organizations in preventing and resolving conflicts, both 
at the interstate and at the national level, can be argued as extremely important. NGOs are those independent 
mediators who can, as a rule, always be engaged in dialogue with different parties to the conflict and help 
them to find optimal solutions. In this context, we can conclude that the involvement of NGOs in the 
resolution of international conflicts is currently an auxiliary and sufficiently effective tool in solving problems 
in the area of peace and security. 
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discourse. Using the content analysis method, the following were found: the frequency of 
mentions of the term ‘occupation regime’ in the United Nations official documentation, the 
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regime by the authors of the relevant messages and their system of values. 
There are three types of communicators (authors of messages): sovereigns, other states, UN 
officials. It is established that the most common type of messages is letters and speeches of 
countries’ representatives affected by interstate conflicts. Contradictions in the UN approach to the 
qualification of actions of the parties to the conflicts are revealed, which is reflected in the selective 
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situations, especially those concerning frozen conflicts of the post-communist era. The perspectives 
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Постановка проблеми. Окупаційні режими є політичним феноменом сучасності, 
концептуалізація яких давно вийшла за рамки правових концепцій окупації, втілених у нормах 
міжнародного права. Поняття окупації, окупаційного режиму, кваліфікація політичних режимів, 
існуючих на територіях конфліктів, як окупаційних є доволі дискусійними питаннями не тільки 
в концепціях правового дискурсу, але й у політичному дискурсі. Використання цих термінів 
у політичному дискурсі та політичних документах легітимізує або делегітимізує претензії сторін 
у конфлікті1. Одним із рівнів концептуалізації означених термінів є міжнародно-політичний дискурс, 
зокрема, в межах діяльності Організації Об’єднаних націй (далі – ООН). Держави-члени ООН, службові 
особи, різноманітні комітети, комісії ООН здійснюють обмін документами, інформують про свою 
офіційну позицію з тих чи інших питань, тобто створюють певний обсяг документів, завдяки аналізу 
яких можна краще зрозуміти сутність обговорюваних явищ. У даному випадку, ключовою категорією 
такого аналізу є поняття «окупаційний режим». Вибіркове опрацювання документів ООН перед 
проведенням аналізу засвідчило про наявність великого масиву релевантної інформації, присвяченої 
проблематиці окупацій та тривалих міждержавних конфліктів, що дає змогу висунути гіпотезу про 
застосовність поняття «окупаційний режим» у сучасному міжнародно-політичному дискурсі. 

Метою статті є концептуалізація поняття «окупаційний режим» у сучасному міжнародно-
політичному дискурсі на основі застосування кількісно-якісного контент-аналізу. 

                                                      
1 Coppieters, B. (2018). ‘Statehood’,’de facto authorities’ and ‘occupation’: contested concepts and the EU’s 
engagement in its European neighbourhood. Ethnopolitics, 17(4), 343. 
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Завдання статті полягає у з’ясуванні: 
– частоти згадування поняття «окупаційний режим» в офіційній документації ООН; 
– суб’єктів і об’єктів застосування поняття «окупаційний режим»; 
– типів повідомлень та їх розподілу за одержувачами інформації; 
– особливостей інтерпретації поняття «окупаційний режим» авторами відповідних 

повідомлень та їх ціннісних установок. 
Описова частина аналізу. Метод контент-аналізу є досить поширеним у політологічних 

дослідженнях. За допомогою контент-аналізу дослідник встановлює не тільки характеристики 
документальних джерел, але й особливості усього комунікаційного процесу, соціальні орієнтації та 
настанови комунікатора; цінності й норми, які тиражуються у документах, ефективність їх 
відтворення у різних аудиторіях1. 

Найважливішою категорією контент-аналізу є концептуальна змінна – поняття, яке стоїть 
в центрі статистичного дослідження. Наприклад, концептуальною змінною в аналізі політичного 
дискурсу можуть бути такі категорії, як «політична культура», «демократія», «права людини», 
«національна ідея» тощо. У конкретному тексті к-змінна представлена своїми значеннями – мовними 
представниками. Наприклад, к-змінна «місцеве самоврядування» має наступні мовні кореляти: 
самоврядування, муніципальне управління, комунальне управління, самоврядні спільноти, 
управління місцевими спільнотами, місцеві представницькі органи, місцеве представницьке 
управління, місцева демократія, муніципалітет2. 

Традиційно контент-аналіз складається з наступних етапів: 1) формування сукупності текстів, 
які, як правило, об’єднуються за типом повідомлення, автором повідомлення, часом повідомлення; 
2) визначення одиниці аналітичного дослідження; 3) підрахунок одиниці аналізу (частоти, наявності / 
відсутності будь-яких тем, зв’язку між темами); 4) узагальнення та інтерпретація результатів 
статистичного аналізу3. 

Отже, перший крок у проведенні аналізу полягав у визначенні сукупності джерел, що мають 
досліджуватися. До вибірки включені наступні джерела: резолюції Генеральної Асамблеї та Ради 
Безпеки ООН, офіційні записи виступів та доповідей представників держав на засіданнях Генеральної 
Асамблеї, Радбезу ООН, комітетів, Економічної і Соціальної Ради ООН, доповіді спеціальних 
доповідачів і представників договірних органів ООН з прав людини, листи-повідомлення та вербальні 
ноти постійних представників держав на ім’я Генерального секретаря, Президента Ради Безпеки 
ООН, голів інших статутних і договірних органів ООН (Економічної і Соціальної Ради, Ради з прав 
людини, Управління Верховного комісара ООН з прав людини). 

Для пошуку відповідних документів використовувалась Система офіційної документації 
(Official Document System) ООН, яка містить повні тексти документів, випущених з 1993 р. 
в електронному форматі, а також відскановані документи, випущені в 1946-1993 рр.4 

В ході опрацювання документів визначено три типи комунікаторів (авторів повідомлень), яких 
для цілей дослідження умовно можна позначити наступним чином: законні суверени, інші держави, 
офіційні особи ООН. 

Законні суверени: держави, які отримали міжнародне визнання, а також політичні організації 
народів, чиє право на самовизначення підтверджено відповідними резолюціями Генасамблеї та 
Радбезу ООН, та які стверджують про наявність відповідного окупаційного режиму на їх суверенних 
територіях. 

До цієї групи комунікаторів увійшли: Азербайджан, Грузія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліван, Сирія, 
Україна, Естонія, а також частково визнана Держава Палестина, яка має статус держави-спостерігача 
при ООН, і Фронт ПОЛІСАРІО, військово-політична організація, яку ООН визнає легітимним 
представником народу Західної Сахари5. 

                                                      
1 Костенко, Н.В., Іванов, В.Ф. (2003). Досвід контент-аналізу: Моделі та практики. Київ: Центр вільної 
преси, 59. 
2 Гаврилова, М.В. (2004). Политический дискурс как объект лингвистического анализа. Полис, 3, 137. 
3 Чернобровкина, Е.П. (2011). Контент-анализ в лингвистическом исследовании. Вестник Бурятского 

государственного университета, 11, 126. 
4 Official Document System. United Nations. <https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp>  
(2020, березень, 20). 
5 United Nations General Assembly (UNGA). (21 November 1979). Question of Western Sahara 
(A/RES/34/37[1979]). <https://undocs.org/en/A/RES/34/37> (2020, березень, 20). 
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Інші держави: держави, які надавали відповіді на звинувачення у встановленні й підтримці 
окупаційних режимів на відповідних територіях, а також треті держави (союзи держав), які не є 
стороною конфліктів, проте заявляли про свою позицію з питання відповідних конфліктів. 

Офіційні особи ООН: особи, які обіймають адміністративні та виборні посади в ООН 
(Генеральний секретар ООН, Президент Ради Безпеки ООН тощо), а також особи, які діють від імені 
та за мандатом ООН (представники статутних і договірних органів, спеціальні доповідачі). 

До вибірки не включались повідомлення недержавних (громадських) організацій. 
Враховуючи, що в діловодстві ООН використовуються 6 офіційних мов, з метою уникнення 

посилань на одні й ті ж самі документи в різних перекладах, за одиницю аналітичного дослідження 
було обране словосполучення «occupation regime» англійською мовою (українською – «окупаційний 
режим»). 

Аналізом охоплений сучасний історичний період після завершення Холодної війни та розпаду 
Радянського Союзу, з 1991 до 2019 рр. включно. 

Усього за вказаний період виявлено 185 згадувань словосполучення «окупаційний режим», 
з них: представниками законних суверенів – 166, інших держав – 12, офіційними особами ООН – 7 
(див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Частота згадувань словосполучення «occupation regime»  

в офіційній документації ООН (у порядку зменшення) 

Об’єкт 
згадування 
(окупована 
територія) 

Суб’єкт 
згадування 
(окупант) 

Кількість згадувань 
словосполучення 

«occupation 
regime» 

Кількість згадувань в залежності від типу 
комунікатора 

законні 
суверени 

інші 
держави 

офіційні 
особи ООН 

Абхазія 
та Південна 
Осетія 

Росія 79 
 

79 - - 

Північний Кіпр Туреччина 56 54 2 - 

Палестина 
та інші 
арабські 
території* 

Ізраїль 26 12 7 7 

Крим і Донбас Росія 7 7 - - 

Нагорний 
Карабах 

Вірменія 5 5 - - 

Литва СРСР 4 4 - - 

Естонія СРСР 2 2 - - 

Косово Сербія 2 - 2 - 

Ірак Коаліційна 
тимчасова 
адміністрація 
(КТА) 

1 - 1 - 

Ліван Ізраїль 1 1 - - 

Західна Сахара Марокко 1 1 - - 

Латвія СРСР 1 1 - - 

*території, окуповані Ізраїлем під час Шестиденної війни 1967 р.: Західний берег річки Йордан, 

сирійські Голанські висоти, Сектор Газа, Східний Єрусалим (за виключенням Синайського 

півострова, повернутого Єгипту в 1982 р. на виконання Єгипетсько-ізраїльського мирного договору 

від 26 березня 1979 р.). 
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Результати кількісного контент-аналізу свідчать, що словосполучення «окупаційний режим» 
вживається переважно у повідомленнях держав, які вважають себе постраждалими від військової 
агресії та окупації інших держав. Найчастіше в цьому контексті як окупаційні держави згадуються: 
Російська Федерація (Грузією та Україною), Туреччина (Кіпром), Ізраїль (Палестиною), Вірменія 
(Азербайджаном). 

Балтійські країни Литва, Латвія та Естонія, після розпаду СРСР і здобуття незалежності у своїх 
повідомленнях в ООН вживають словосполучення «окупаційний режим» по відношенню до періоду 
перебування під радянською владою з 1940 до 1991 рр. Наприклад, у листі Постійного представника 
Естонії при ООН від 15 вересня 1994 р. на ім’я Генерального секретаря ООН зазначено, що період 
фактичної незалежності Естонії був перерваний радянською окупацією 17 червня 1940 р. і наступною 
анексією Естонії 6 серпня 1940 р. Фактична незалежність країни відновлена 20 серпня 1991 р. 
на основі принципу правонаступництва. За твердженням естонської сторони, в цей період часу країна 
перебувала під радянським «тоталітарним окупаційним режимом»1. 

В одному випадку існування окупаційного режиму було пов’язано з діяльністю перехідного 
органу управління. Так, представник Франції на засіданні Радбезу ООН 24 лютого 2004 р. заявив про 
необхідність припинення окупаційного режиму й відновлення суверенітету Іраку. В цьому контексті 
згадано Коаліційну тимчасову адміністрацію (КТА), перехідний уряд країни, створений у 2003 р. 
після американсько-британської інтервенції та повалення режиму Саддама Хусейна. Представник 
Франції нагадав про зобов’язання КТА здійснити передачу влади іракському народу на виконання 
резолюції Радбезу 1511 від 16 жовтня 2003 р.2 

Заперечення на звинувачення у встановленні окупаційних режимів виявлені в письмових 
повідомленнях представників Сербії та Туреччини. Так, відповідаючи на повідомлення Албанії 
у порушенні прав албанського населення в Косово «сербським окупаційним режимом», представник 
Сербії в ООН в листі на ім’я Генерального секретаря від 26 жовтня 1993 р. назвав ці твердження 
абсурдними, оскільки Косово є невід’ємною частиною Сербії і «жодна країна у світі не може 
окупувати свою територію»3. В іншому випадку, турецька сторона у вербальній ноті від 25 березня 
2011 р., адресованій Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини, відкидає звинувачення 
Кіпру в підтримці окупаційного режиму на Північному Кіпрі, стверджуючі, що «Турецька Республіка 
Північного Кіпру» перебуває під виключним контролем і владою уряду турків-кіпріотів4. 

Серед держав, що не є безпосередніми учасниками конфліктів, тема окупаційних режимів 
постійно присутня у виступах країн ісламського світу (Іран, Малайзія тощо) та їх регіональних 
організацій (Ліга арабських держав), по відношенню до ізраїльської окупації палестинських і 
сирійських територій. Також, в одному випадку словосполучення «окупаційний режим» прозвучало 
у виступі представника Греції на засіданні Комісії з прав людини Економічної і Соціальної ради ООН 
15 квітня 1998 р. щодо турецької окупації Північного Кіпру5. 

За проаналізований період часу офіційні особи ООН вживали словосполучення «окупаційний 
режим» лише щодо ситуації на палестинських і сирійських територіях. 

Такі повідомлення виявлені у виступах членів Комітету ООН зі здійснення невід’ємних прав 

палестинського народу (1), доповідях спеціальних доповідачів ООН (2), доповідях Економічної і 
соціальної комісії для Західної Азії (2). 

Слід пояснити особливості діяльності перелічених комунікаторів. 

                                                      
1 Permanent Representative of Estonia to the United Nations (15 September 1994). Letter addressed to the Secretary-

General (UN Doc A/49/386). <https://digitallibrary.un.org/record/163157> (2020, березень, 20). 
2 United Nations Security Council Official Records (UN SCOR), 59th year : 4914th meeting (24 February 2004).  
UN Doc S/PV.4914. <https://undocs.org/en/S/PV.4914> (2020, березень, 20). 
3 Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Yugoslavia to the United Nations (26 October 1993).  
Letter addressed to the Secretary-General. (UN Doc A/C.3/48/3). <https://digitallibrary.un.org/record/175963?ln=es> 
(2020, березень, 20). 
4 Permanent Mission of the Turkey to the United Nations Office at Geneva (25 March 2011). Note verbale addressed 

to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (UN Doc A/HRC/16/G/14). 
<https://digitallibrary.un.org/record/704270> (2020, березень, 20). 
5 Commission on Human Rights, Summary record of the 47th meeting, held at the Palais des Nations, Geneva,  
54th session (15 April 1998). UN Doc. E/CN.4/1998/SR.47. <https://digitallibrary.un.org/record/258335>  
(2020, березень, 21). 
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Комітет ООН зі здійснення невід’ємних прав палестинського народу заснований в 1975 р. 
відповідно до резолюції 3376 Генеральної Асамблеї для розробки програми зі здійснення 
невід’ємних прав народу Палестини, включаючи право на самовизначення без зовнішнього 
втручання, право на національну незалежність і суверенітет. До складу Комітету входять 25 держав-
членів, що представляють різні регіональні групи, і підтримують міжнародний консенсус щодо 
вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі принципу співіснування двох держав – Ізраїлю 
та Палестини. Крім того, участь у засіданнях Комітету беруть 24 спостерігачі: 20 держав-членів 
ООН, а також Держава Палестина, Африканський союз, Ліга арабських держав та Організація 
ісламського співробітництва1. 

Спецдоповідачі це незалежні експерти, які уповноважені інформувати та консультувати 
з конкретних питань в галузі прав людини або щодо ситуацій з правами людини у певних країнах. 
Спецдоповідачів призначає Рада ООН з прав людини, членів якої, в свою чергу, обирає Генеральна 
Асамблея ООН2. Тон тих чи інших доповідей, великою мірою, залежить від особи спецдоповідача. 
Наприклад, у 2008 р. Радою з прав людини спеціальним доповідачем з питань становища в галузі прав 
людини на окупованих палестинських територіях строком на 6 років був призначений Річард Фальк, 
професор міжнародного права у Принстонському університеті, відомий своєю жорсткою критикою 
політики Ізраїля на окупованих арабських територіях. Так, у доповіді, опублікованій 30 серпня 2010 
р., професор Р. Фальк охарактеризував ізраїльську політику на Західному березі та в Східному 
Єрусалимі як окупаційний режим, що «демонструє риси колоніалізму та апартеїду» й перетворює 
«юридичну окупацію на фактичну анексію»3. 

Економічна і соціальна комісія для Західної Азії (ЕСКЗА) є одним із регіональних органів 
Економічної і Соціальної ради ООН, створених у 1973 р. Основні завдання комісії: координація 
діяльності країн-членів з метою їх економічного і соціального розвитку, а також зміцнення 
економічних відносин як між собою, так і з іншими країнами. Членами ЕСКЗА є 17 арабських 
держав4, що певною мірою пояснює яскраво виражену антиізраїльську риторику доповідей ЕСКЗА. 

У доповідях щодо інших тривалих конфліктів сучасності офіційні особи ООН намагаються 
уникати використання термінів «окупаційний режим», «окупація» тощо, замінюючи їх відповідними 
евфемізмами. Вказане призводить до критичної реакції з боку держав, що вважають себе стороною, 
постраждалою від конфліктів. Наприклад, у коментарях Кіпру до проекту доповіді спеціального 
доповідача в галузі культурних прав за 2016 р. зауважується, що в тексті вказаного документу 
не міститься ані згадування про факт турецької окупації північної частини острова Кіпр, ані 
посилання на обов’язки Туреччини на окупованих територіях як окупаційної держави. Таким чином, 
Кіпр вважає, що формулювань по тексту: «влада кіпріотів-турок», «влада на півночі», «органи 
культури на півночі», «посадові особи з обох сторін», «місцева поліція», «рекомендації владі 
кіпріотів-турок» слід уникати, «якщо тільки вони не вказані як підпорядкована Туреччині місцева 
адміністрація»5. 

За одержувачами інформації найпоширенішою групою повідомлень є листи представників 
держав-членів ООН на ім’я Генерального секретаря ООН та Президента Ради Безпеки ООН, метою 
яких є інформування міжнародної спільноти про офіційну позицію держави з того чи іншого питання. 
Проведений аналіз свідчить, що держави, постраждалі внаслідок конфліктів, шляхом листів 
інформують ООН про порушення прав населення на територіях, що перебувають під контролем 
відповідних окупаційних режимів. Всього виявлено 109 листів на ім’я Генерального секретаря ООН 
та Президента Ради Безпеки ООН, з них від країн-учасників конфліктів: Грузії (53), Кіпру (37), 
України (5), Палестини (4), Азербайджану (4), Лівану (1). 

                                                      
1 UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. United Nations. 
https://www.un.org/unispal> (2020, березень, 21). 
2 Сражаясь за правду: в чем заключается работа спецдокладчиков ООН. Организация Объединенных наций. 
<https://news.un.org/ru/story/2019/11/1366971> (2020, березень, 21). 
3 Special Rapporteur (30 August 2010). Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 
(UN Doc A/65/331). <https://digitallibrary.un.org/record/691979> (2020, березень, 21). 
4 Economic and Social Commission for Western Asia. United Nations. <https://www.unescwa.org/about-escwa> 
(2020, березень, 21). 
5 Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights on her mission to Cyprus: comments by Cyprus  
(13 March 2017) UN Doc A/HRC/34/56/Add.2. <https://digitallibrary.un.org/record/862418> (2020, березень, 21). 
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Що стосується України, то за період 2016-2019 рр. виявлено 5 листів постійного представника 
України при ООН, де згадується словосполучення «окупаційний режим». Так, у листі на ім’я 
Генерального секретаря від 12 лютого 2016 р. українська сторона проінформувала про факти 
політичних репресій проти кримських татар російським окупаційним режимом в Автономній 
Республіці Крим (АРК)1. У 2017 р. Україна направила 3 листи на ім’я Генерального секретаря щодо 
порушення окупаційним режимом в АРК прав кримських татар і українських активістів. У листі 
на ім’я Генерального секретаря від 24 жовтня 2019 р. чи не вперше словосполучення «окупаційний 
режим» застосовується до ситуації на Донбасі у зв’язку з незаконним засудженням у місті Донецьк 
українського журналіста Станіслава Асєєва2. 

За твердженням бельгійського політолога Б. Коппітерса, позиція України щодо використання 
терміну «окупація» була набагато більш чіткою по відношенню до Криму з моменту його анексії 
в 2014 році, порівняно з ситуацією Донбасу, де українська влада вважала за краще використовувати 
терміни «збройна агресія» (щодо військових операцій Росії) та «антитерористична операція» (щодо 
військової операції в Україні)3. Однак, проведений аналіз свідчить, що станом на 2019 рік терміни 
«окупація» та «окупаційний режим» систематично використовуються в офіційних повідомленнях 
України в ООН для опису ситуації як у Криму, так і на Донбасі. 

Тема порушення прав населення на окупованих територіях є центральною у повідомленнях 
держав-учасників конфліктів. Так, другою за кількістю групою повідомлень за одержувачами 
інформації є виступи, доповіді та повідомлення, адресовані Раді ООН з прав людини й договірним 
органам з прав людини (комітетам ООН: з ліквідації расової дискримінації; з економічних соціальних 
і культурних прав; з прав людини; з ліквідації дискримінації щодо жінок; з прав дитини). Усього 
за проаналізований період виявлено 26 повідомлень держав щодо порушення окупаційними 
режимами прав на життя, здоров’я, житло, справедливий суд тощо. У повідомленнях згадувалось 
населення наступних територій: Абхазія, Донбас, Крим, Палестина, Південна Осетія, Північний Кіпр. 

Загальний кількісний розподіл повідомлень за одержувачами інформації наведений 
у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Кількісний розподіл повідомлень за одержувачами інформації  

(у порядку зменшення) 

Тип повідомлення Одержувачі інформації Усього 

Листи Генеральний секретар та Президент Ради 
Безпеки ООН 

109 

Виступи, доповіді та листи Рада ООН з прав людини, договірні органи 
ООН з прав людини 

26 

Виступи на засіданнях Допоміжні органи Генеральної Асамблеї ООН 
(перший-шостий комітети, комісія 
з роззброєння) 

21 

Виступи на засіданнях Генеральна Асамблея ООН 13 
Виступи на засіданнях Рада Безпеки ООН 9 
Доповіді спеціальних доповідачів і 
комісій 

Генеральна Асамблея ООН 6 

Листи Економічна і Соціальна рада ООН 1 
 

                                                      
1 Permanent Representative of Ukraine to the United Nations (12 February 2016). Letter addressed to the Secretary-

General. (UN Doc A/70/734–S/2016/144). <https://undocs.org/A/70/734> (2020, березень, 21). 
2 Permanent Representative of Ukraine to the United Nations (24 October 2019). Letter addressed to the Secretary-

General. (UN Doc A/74/519–S/2019/844). <https://www.undocs.org/pdf?symbol=en/S/2019/844>  
(2020, березень, 21). 
3 Coppieters, B. (2018). ‘Statehood’,’de facto authorities’ and ‘occupation’: contested concepts and the EU’s 
engagement in its European neighbourhood. Ethnopolitics, 17(4), 355. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 19 

За проаналізований період не виявлено випадків вживання словосполучення «окупаційний 
режим» у резолюціях Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. Разом з цим, аналіз свідчить про 
наявність у текстах резолюцій Генасамблеї та Радбезу наступних мовних корелятів: «окупація», 
«окупована територія», «окупаційна держава», «анексія», «окупаційні сили». 

Наприклад, ситуація з палестинськими та сирійськими територіями постійно описується 
в резолюціях Генасамблеї термінами «триваюча окупація», «фактична анексія», а на Ізраїль 
покладена відповідальність за ці території як окупаційної держави1. 

У резолюції Радбезу 1483 від 22 травня 2002 р. за Сполученими Штатами Америки та Великою 
Британією було визнано статус окупаційних держав у зв’язку з їх військовою операцією в Іраку2. 

У резолюції Генасамблеї 71/205 від 19 грудня 2016 р. Автономна Республіка Крим та місто 
Севастополь позначені як тимчасово окуповані території, а Російська Федерація названа окупаційною 
державою3. 

Однак, наприклад, в ситуації з Нагірним Карабахом Генасамблея та Радбез, визнаючи цей 
регіон окупованою територією Азербайджану, як окупанта зазначають «вірменські сили», тобто 
у відповідних резолюціях Вірменія прямо не вказується як окупаційна держава4. 

Протягом проаналізованого періоду термін «окупація» зустрічається також у резолюціях 
Генасамблеї та Радбезу щодо іракської окупації Кувейту в 1990-1991 рр.5 

Звертаючись до змістовних характеристик поняття «окупаційний режим» у повідомленнях 
комунікаторів, слід відзначити негативну конотацію майже усіх повідомлень (за виключенням хіба 
що згаданого вище виступу представника Франції щодо окупаційного режиму КТА в Іраку, який мав 
нейтральне емоційне забарвлення). Окупаційні режими протиставляються ціннісним установкам 
комунікаторів, у повідомленнях постійно підкреслюються загрози, яку ці режими становлять для 
цінностей, які мають бути захищені світовою спільнотою та міжнародним правом. 

Серед ціннісних установок комунікаторів можна виділити дві основні: право самовизначення 
народів та принцип територіальної цілісності. 

Так, у повідомленнях, присвячених палестинському питанню, ізраїльський окупаційний режим 
кваліфікується як перешкода у реалізації права палестинського народу на самовизначення, а Ізраїль 
звинувачується у проведенні політики неоколоніалізму, проводяться історичні паралелі з успішними 
прикладами деколонізації під егідою ООН. Наприклад, представниця Палестини на засіданні 
Генеральної Асамблеї 24 вересня 2018 р. у своєму виступі провела аналогію між «колоніальним 
окупаційним режимом» Ізраїлю в Палестині та окупацією Намібії Південною Африкою, де також 
центральним мотивом усіх резолюцій ООН було забезпечення права на самовизначення народу 
Намібії та його звільнення з-під незаконної іноземної окупації6. В доповідях ЕСКЗА вказується на те, 
що вирішення арабо-ізраїльського конфлікту, досягнення миру та стабільності в регіоні залежить від 
повної реалізації права народів на самовизначення та звільнення палестинських і сирійських 
громадян з-під іноземної окупації7. У доповіді 2019 р. спецдоповідач по Палестині Майкл Лінк 
                                                      
1 UNGA (24 November 2014). The Syrian Golan. (A/RES/69/25[2014]). <https://undocs.org/en/A/RES/69/25>  
(22 березня 2020); UNGA (9 December 2015). Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including 
East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan. (A/RES/70/89[2015]). <https://undocs.org/en/A/RES/70/89>  
(2020, березень, 22). 
2 UNSC (22 May 2003). The situation between Iraq and Kuwait. (S/RES/1483[2003]). 
<https://www.undocs.org/S/RES/1483(2003)> (2020, березень, 22). 
3 UNGA (19 December 2016). Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city 
of Sevastopol (Ukraine). (A/RES/71/205) <https://undocs.org/en/A/RES/71/205> (2020, березень, 22). 
4 UNSC (30 April 1993). (S/RES/822[1993]). <https://undocs.org/S/RES/822(1993)> (2020, березень, 22); UNGA 
(14 March 2008). The situation in the occupied territories of Azerbaijan (A/RES/62/243[2008]). 
<https://undocs.org/en/A/RES/62/243> (2020, березень, 22). 
5 UNSC (3 April 1993) (S/RES/687[1993]) <https://undocs.org/S/RES/687(1991)> (2020, березень, 22); UNGA  
(17 December 1991). Situation of human rights in Kuwait under Iraqi occupation (A/RES/46/135[1991]). 
<https://undocs.org/en/A/RES/46/135> (2020, березень, 22). 
6 United Nations General Assembly Official Records (UN GAOR), 73rd session: 5th plenary meeting  
(24 September 2018). UN Doc A/73/PV.5. <https://undocs.org/en/A/73/PV.5> (2020, березень, 22). 
7 Secretary-General (8 May 2013). Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living 
conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,  
and the Arab population in the occupied Syrian Golan (UN Doc A/68/77–E/2013/13). 
<https://undocs.org/en/A/68/77> (2020, березень, 22). 
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рекомендував уряду Ізраїлю виконати свої зобов’язання за міжнародним правом, повністю 
припинити свою 52-річну окупацію в розумні терміни та надати палестинцям можливості для 
реалізації права на самовизначення1. 

Окрім Палестини, звинувачення в порушенні права на самовизначення та встановленні 
колоніального окупаційного режиму виявлено в одному повідомленні за 1995 р. щодо окупації 
Марокко Західної Сахари – у виступі представника Фронту ПОЛІСАРІО на засіданні Комітету 
зі спеціальних політичних питань і питань деколонізації (Четвертого комітету) ООН2. 

Тема порушення окупаційними режимами територіальної цілісності є характерною для 
повідомлень Азербайджану, Грузії, Кіпру, Сирії та України. Примітним у цих повідомленнях є 
посилання на відповідні резолюції ООН, якими підтверджені суверенітет і територіальна цілісність 
цих країн. 

Аналіз повідомлень держав підтверджує існуючу з часів створення ООН політико-правову 
колізію між принципом територіальної цілісності держав та правом самовизначення народів, 
маніпуляції з якою залежать від геополітичних інтересів певної держави/держав3. Характерним 
прикладом цих маніпуляцій є посилання Туреччини та підконтрольної їй місцевої адміністрації 
Північного Кіпру на право самовизначення турків-кіпріотів як легітимну підставу створення 
«Турецької Республіки Північного Кіпру» та, одночасно, як аргумент у запереченнях існування на цій 
території турецького окупаційного режиму4. 

До окремої групи належать повідомлення Латвії, Литви та Естонії, головним мотивом яких є 
відновлення історичної справедливості, зокрема, отримання від міжнародної спільноти визнання 
періоду радянської влади у цих країнах окупаційним режимом. Так, в одному з перших виступів після 
здобуття Латвією незалежності її представник на засіданні Генасамблеї заявив, що країна прагне 
«відновити справедливість, яка була викликана незаконною окупацією» (Радянським Союзом – прим. 
авт.), однак, «більшість держав ніколи не визнавала анексії Латвії», у зв’язку з цим на сьогодні 
важлива «міжнародна оцінка наслідків анексії»5. Литва, в свою чергу, систематично інформує ООН 
про діяльність створеної ще в 1996 р. за указом президента цієї країни Міжнародної комісії з оцінки 
злочинів нацистського і радянського окупаційного режимів, до складу якої входить більше 20 
експертів з різних країн6. 

Розподіл ціннісних установок за об’єктами згадувань (територіями діяльності окупаційних 
режимів) і типом комунікаторів наведений у таблиці 3. 

Висновки. У період після завершення Холодної війни, розпаду СРСР та Східного блоку 
проблематика війн і окупацій продовжує бути однією з головних у міжнародно-політичному 
дискурсі. Нарівні з окупаційними режимами неоколоніалістського типу, такими, як ізраїльська 
окупація Палестини чи марокканська окупація Західної Сахари, світова спільнота наприкінці XX – 
початку XXI століть зіштовхнулась з новими викликами у вигляді порушень суверенітету і 
територіальної цілісності низки держав, відроджених в епоху посткомунізму: Азербайджану, Грузії, 
Молдови, України. Проведений контент-аналіз і підрахунок частоти згадувань поняття «окупаційний 
режим» в офіційній документації ООН засвідчив, що саме держави, що постраждали від військової 
агресії та окупації інших держав, є найбільш поширеною групою авторів повідомлень, адресованих 
ООН, де використовується це поняття для опису ситуацій конфлікту та пост-конфлікту за їх участю. 
Єдиним виключенням є Молдова, уряд якої не відображає Придністров’я окупованим Росією, хоча й 
не погоджується з присутністю російських військ на цій території та вимагає їх повного виведення. 
 
                                                      
1 Special Rapporteur (21 October 2019). Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 
(UN Doc A/74/507) < https://undocs.org/A/74/507> (2020, березень, 22). 
2 Special Political and Decolonization Committee (4th Committee). Summary record of the 3rd meeting  
(9 October 1995). UN Doc A/C.4/50/SR.3. <https://digitallibrary.un.org/record/205250> (2020, березень, 22). 
3 Далявська, Т.П. (2015). Політико-правова колізія як підстава для визнання/невизнання нових 
держав/державоподібних утворень. Гілея: науковий вісник, 98(7), 377. 
4 Permanent Representative of Turkey to the United Nations (18 October 2017). Letter addressed to the Secretary-

General (UN Doc A/72/542–S/2017/878). <https://digitallibrary.un.org/record/1311457> (2020, березень, 23). 
5 UN GAOR, 47th Sess., 12th mtg. (2 October 1992). UN Doc A/47/PV.12. <https://undocs.org/en/A/47/PV.12> 
(2020, березень, 23). 
6 Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Consideration of reports submitted by States parties  
under article 9 of the Convention : 6 to 8 periodic reports of States parties due in 2014: Lithuania (1 September 2014)  
UN Doc CERD/C/LTU/6-8 <https://undocs.org/en/CERD/C/LTU/6-8> (2020, березень, 23). 
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Таблиця 3 

Розподіл ціннісних установок за об’єктами та комунікаторами 

Ціннісна установка Об’єкти згадувань Тип комунікатора 

Реалізація права самовизначення 
народів 

Західна Сахара, 
Косово 
Палестина 

Законні суверени 
Інші держави 
Офіційні особи ООН 

Відновлення територіальної 
цілісності 

Абхазія, Донбас, Крим, Ліван, 
Нагорний Карабах, Південна 
Осетія, Північний Кіпр, 
Сирійські Голани 

Законні суверени 

Відновлення історичної 
справедливості 

Латвія, Литва, Естонія Законні суверени 

Передача суверенітету Ірак Інші держави 
 

Молдова вважає, що використання терміну «окупація» спричинить нові ускладнення в перемовинах 
про возз’єднання з Придністров’ям1. 

Інші держави, як і офіційні представники ООН, воліють уникати вживання терміну 
«окупаційний режим» у своїх повідомленнях, окрім тих, що стосуються ситуації на палестинських і 
сирійських територіях, де, в першу чергу, існує потужна підтримка незалежності Палестини з боку 
ісламського світу та окремих суб’єктів, що діють від імені та за мандатом ООН: Комітету ООН 
зі здійснення невід’ємних прав палестинського народу, Економічної і соціальної комісії для Західної 
Азії, спеціальних доповідачів по Палестині. В сучасних резолюціях Генеральної Асамблеї та Ради 
Безпеки термін «окупаційний режим» також не зустрічається, його замінюють більш м’якими 
термінами з галузі міжнародного гуманітарного права: «окупація», «окупована територія», 
«окупаційна держава». В окремих резолюціях або чітко не визначено окупанта (як у випадку 
з Нагорним Карабахом), або ситуація взагалі не кваліфікується як окупація (Північний Кіпр), що 
додатково свідчить про компромісний характер текстів резолюцій. 

Інтерпретація тих чи інших окупаційних режимів залежить від базової ціннісної установки, для 
якої ці режими становлять загрозу. Тривалі окупації Палестини та Західної Сахари сприймаються як 
прояви неоколоніальної політики, що перешкоджає реалізації права самовизначення народів цих 
територій. У випадках з окупаціями територій Азербайджану, Грузії, Кіпру, Сирії та України 
головним мотивом повідомлень є порушення принципу територіальної цілісності. Примітно, що 
окупаційні держави та підконтрольні їм суб’єкти у своїй аргументації при обґрунтуванні сецесії 
певної території намагаються надати пріоритет праву самовизначення над принципом територіальної 
цілісності, між якими існує політико-правова колізія ще з часів утворення ООН. Про дискусійність 
у міжнародно-політичному дискурсі поняття «окупаційний режим» свідчать й спроби Латвії, Литви 
та Естонії отримати міжнародне визнання факту радянської окупації цих країн у період 1940-1991 рр. 
І, нарешті, югославська та іракська кризи на рубежі XX-XXI століть спричинили важливу й 
не завершену дотепер дискусію щодо законних підстав і діяльності «окупаційних режимів»  
під егідою ООН. 
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The article hereof is devoted to the analysis of the meaning and correlation of the basic concepts 
in the sphere of the international co-operation between local and regional authorities from the 
point of view of the Council of Europe and the European Union, that are, respectively  – 
“transfrontier” and “cross-border” co-operation. The documents of the Council of Europe define 
the international co-operation between local and regional authorities standing a common 
border as “transfrontier co-operation”, the documents of the European Union use the term 
“cross-border cooperation” instead. On the basis of the research the doctrinal conclusion is 
made, that the concept “transfrontier co-operation”, that is used in the documents of the 
Council of Europe, in particular, in the Madrid Convention (1980) and its Protocols, and the term 
“cross-border cooperation”, that is used in the documents of the European Union, have the 
similar meaning, because they stipulate the same international relations that arise on the local 
level between regional and territorial authorities under condition of the common border 
existence. The proposition is made, that the definition of the concepts “transfrontier co -
operation” and “cross-border cooperation” should be presented by the Council of Europe and 
the European Union jointly. 
Keywords: transfrontier co-operation, cross-border cooperation, trans-European cooperation, 
interterritorial co-operation, transnational co-operation. 

1. Introduction 

The transfrontier cooperation of contiguous regions is the important part of the European integration 
process. This type of cooperation is developing on the basis of economic, political, environmental, cultural, 
demographical and other relations within certain area that includes two or more regions that are situated in 
contiguous territories and unites them under common geographic and sociohistorical features. 

The development and strengthening of the international co-operation between local and regional 
authorities is a part of domestic politics of merely all European countries, it is also a subject of various 
scientific researches. In order to specify the international relations aforementioned, the documents of the 
Council of Europe and the documents of the European Union apply several definitions, in particular: 
“transfrontier co-operation”, “cross-border cooperation”, “interterritorial co-operation”, “transnational 
cooperation”, “trans-European co-operation”, “decentralised co-operation”, “external co-operation”, “inter-
regional co-operation”1 and others. 

As a result, there is no common understanding and explanation of the concept of “transfrontier co-

operation” and other related concepts. In turn the inconsistency in regulation complexifies and slows down 
the process of the international co-operation between local and regional authorities of the European states. 

Therefore, the purpose of the current study is to determine the content of the concept “transfrontier 

co-operation” and its correlation with other related concepts. 
The achievement of the purpose is possible on condition of solving the following tasks: 
– to indicate the content of the concept “transfrontier co-operation” in the documents of the Council 

of Europe; 
                                                      
1 Tschudi, H.-M. (2002). Promoting transfrontier co-operation: an important factor of democratic stability 

in Europe – CPR (9) 3 Part II. <https://rm.coe.int/09000016807196f6#P77_8182> (2020, March, 25). 
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– to indicate the content of the concept “cross-border cooperation” in the documents of the European 
Union; 

– to determine the correlation of the concepts “transfrontier co-operation” and “cross-border cooperation”. 
The degree of scientific development of the issue 

The international co-operation between local and regional authorities is the subject of scientific 
researches of a big number of European scientists, such as: I. Artomov1, М. Baimuratov2, P. Balchin, 
L. Sykora and G. Bull3, J. Gabbe, V. von Malchus, H. Martinos, R. Blomeyer4, G. Gorzelak5, A. Jakubowski, 
A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki and R. Szul6, K.-H. Lambertz7, T. Marshall, J. Glasson and 
P. Headicar8, N. Mikula and V. Tolkovanov9, N. Mikula and V. Zasadko10, M. Niedobitek, S. Schmahl and 
M. Breuer11, Tkachenko Yu. and Pustovar V.12 H.-M. Tschudi13 and others. 

2. Key findings 

The European legal documents that define the meaning of the concept “transfrontier co-operation” 
and other related concepts can be divided into two groups, namely: the documents adopted within the Council 
of Europe and the documents adopted within the European Union. Let us consider them in detail. 

2.1. The documents of the Council of Europe 

The first and the essential European regulatory act that defines the concept “transfrontier co-
operation” is the European Outline Convention of Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities (ETS No. 106), Madrid, 21/05/198014 (hereinafter “Madrid Convention”). In 
particular, according to the Article 2(1) of the Madrid Convention for the purpose of this Convention, 
“transfrontier co-operation” shall mean any concerted action designed to reinforce and foster neighborly 
relations between territorial communities or authorities within the jurisdiction of two or more Contracting 
Parties and the conclusion of any agreement and arrangement necessary for this purpose. 

The analysis of the provision hereof infers that the “transfrontier co-operation” means the 
international cooperation only between local territorial authorities that are situated in geographically 
contiguous territories, i.e. in border region. 

Substantiating the statement aforementioned, the Preamble of the Protocol No. 215 to the Madrid 
Convention can be cited: “in order to perform their functions effectively, territorial communities or authorities 
are increasingly co-operating not only with neighbouring authorities of other States (transfrontier  
co-operation), but also with foreign non-neighbouring authorities having common interests (interterritorial 

                                                      
1 Артьомов, І. В. (2009). Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України. Ужгород: Ліра. 
2 Баймуратов, М. О. (2009). Муніципальне право України: підручник. 2-ге вид., доп. Київ: Правова єдність.  
3 Balchin, P., Sykora, L., Bull, Gr. (2002). Regional policy and planning in Europe. Taylor & Francis. 
4 Gabbe, Je., von Malchus, V., Martinos, H. (2000). Practical Guide to Cross-border Cooperation. European 
Commission. Third Edition.  
5 Gorzelak, G. (1996). The regional dimension of transformation in Central Europe. Regional policy and development 
series: 10. J. Kingsley. 
6 Jakubowski, A., Miszczuk, A., Kawałko, B., Komornicki, T., Szul, R. (2019). The EU’s new borderland: cross-
border relations and regional development. 1st Edition. Routledge.  
7 Lambertz, K.-H. (2009). The state of transfrontier co-operation in Europe. Draft report Working Group on Inter-
regional Co-operation. 17th Plenary Session CG(17)5, appendix 1. Chamber of Regions of the Congress of Local and 
Regional Authorities. <https://rm.coe.int/168071a7a6> (2020, March, 25). 
8 Marshall, T., Glasson, J., Headicar, P. (2002). Contemporary issues in regional planning. Ashgate.  
9 Мікула, Н.А., Толкованов, В.В. (2011). Транскордонне співробітництво. Київ: Крамар.  
10 Мікула, Н.А., Засадко, В.В. (2014). Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції: 
монографія. Київ: НІСД. 
11 Schmahl, S., Breuer, M. (2017). The Council of Europe: Its Law and Policies. Oxford University Press. 1 edition. 
12 Tkachenko, Yu., Pustovar, V. (2014). Approaches to the Definition of Cross-Border Cooperation: Discussion 
Points. The Russian Academic Journal, 29, 3, 39-42. <http://oaji.net/articles/2014/1391-1417702602.pdf>  
(2020, March, 25). 
13 Tschudi, H.-M. (2002). Promoting transfrontier co-operation: an important factor of democratic stability 
in Europe – CPR (9) 3 Part II. <https://rm.coe.int/09000016807196f6#P77_8182> (2020, March, 25). 
14 European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities 
(ETS No. 106), Madrid, 21/05/1980. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/106> 
(2020, March, 25). 
15 Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities concerning interterritorial co-operation (ETS No. 169), Strasbourg, 05/05/1998. 
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/169> (2020, March, 25). 



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

 26 

co-operation), and are doing so not only within the framework of transfrontier co-operation bodies and 
associations of territorial communities or authorities but also at bilateral level”. 

In other words, Protocol No 2 introduces a new term – “interterritorial co-operation” and in the 
Article 1 of the Protocol No 2 it is stated that for the purpose of this Protocol, “interterritorial co-operation” 
shall mean any concerted action designed to establish relations between territorial communities or authorities 
of two or more Contracting Parties, other than relations of transfrontier co-operation of neighbouring 

authorities, including the conclusion of co-operation agreements with territorial communities or authorities 
of other States1. 

Thus, the Protocol No 2 to the Madrid Convention specifies and regulates international relations that 
can arise between local territorial communities or authorities of the regions that are located in the 
geographically non-contiguous territories. 

It is to be noted that, Article 5 of the Protocol No 2 to the Madrid Convention sets out that for the 
purpose of the present Protocol, “mutatis mutandis” means that in the Madrid Convention and in the 
Additional Protocol the term “transfrontier co-operation” shall be read as “interterritorial co-operation” 
and that the articles of the Outline Convention and of the Additional Protocol shall apply unless otherwise 
provided by the present Protocol2. Consequently, the Protocol No 2 de facto spreads the effect of the Madrid 
Convention on the international co-operation between local and regional authorities that are situated not only 
in the geographically contiguous territories but also on the not neighbouring territories. 

The text of the Protocol No 33 to the Madrid Convention therefore successively delimits the concept 
“transfrontier co-operation” from the concept “interterritorial cooperation” (namely in the Preamble, in 

the Article 1(2) and in the Article 15)4. 

2.2. The documents of the European Union 

The politics of the European Union was always targeted to support and develop the cooperation on the 
local and regional levels. Considering the legal nature of the European Union as the supranational entity, it 
is worth mentioning, that cooperation between contiguous regions of the EU states is focused on the accession 
of the highest integration of near-border space within the Union, that is why this kind of cooperation differs 
from the similar cooperation between regions that are situated beyond the EU borders. Regarding the purpose 
of the current study, it is deemed necessary to concentrate on the international cooperation of contiguous 
regions that arises between EU-members and non-EU member states. 

The cooperation between neighbouring states on the regional level is the key element of the EU 
policy towards its neighbours. It supports sustainable development along the EU’s external borders, helps 
reducing differences in living standards and addressing common challenges across these borders5. It was 
first recognised as such in the Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the 
Council of 24 October 2006 laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI)6 for the period 2007–2013. Afterwards Regulation (EU) No 1638/20067, 
which expired on 31 December 2013, was replaced by the Regulation (EU) No 232/2014 of the European 
Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument (ENI) 
for the period 2014–20208. 
                                                      
1 Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities 

or Authorities concerning interterritorial co-operation (ETS No. 169), Strasbourg, 05/05/1998. 
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/169> (2020, March, 25). 
2 Ibid. 
3 Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities 

or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs) (CETS No. 206), Utrecht, 16/11/2009. 
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/206> (2020, March, 25). 
4 Ibid. 
5 Cross Border Cooperation. <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en> 
(2020, March, 25). 
6 Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 laying down 

general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument. OJ L 310, 9.11.2006, p. 1–14. 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1638> (2020, March, 25). 
7 Ibid. 
8 Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing 
a European Neighbourhood Instrument. OJ L 77, 15.3.2014, 27-43. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri=CELEX%3A32014R0232> (2020, March, 25). 
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It is essential, that EU regulations stipulated the concept “cross-border cooperation” to indicate 
the international co-operation between local and regional authorities. Herewith, the EU regulations do not contain 
the direct definition of this concept, but the analysis of the provisions devoted to the mentioned international 
relations allows to draw conclusions that “cross-border cooperation” in the documents of the European Union 
means cooperation of local territorial authorities under the condition of border existence between them. More 
specifically, point (a, ii) of Article 6(1) of the Regulation (EC) No 1638/20061 sets up that cross-border cooperation 
programmes … deal with cooperation between one or more Member States and one or more partner countries, 
taking place in regions adjacent to their shared part of the external border of the Community. 

Point (c) of Article 6(1) of the Regulation (EU) No 232/2012 also stipulates the similar provision that 
indicates that cross-border cooperation programmes addressing cooperation between one or More Member 
States, on the one hand, and one or more partner countries and/or Russian Federation (other cross-border 
cooperation participating countries), on the other hand, taking place along their shared part of the external 

border of the Union. 
Besides, Article 8 of the Regulation (EU) No 232/20143 sets up that cross-border cooperation 

programmes referred to in point (c) of Article 6(1) can be established: а) for land borders covering the 
territorial units corresponding to Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS)4 level 3 or equivalent 
along the land borders between Member States and the other cross-border cooperation participating 

countries … ; b) for maritime borders covering the territorial units corresponding to NUTS level 3 or 
equivalent along maritime borders between Member States and the other cross-border cooperation 

participating countries, separated by a maximum of 150 km … ; c) around sea basin covering the costal 
territorial units corresponding to NUTS level 2 or equivalent facing a sea basin common to Member States 

and the other cross-border cooperation participating countries. 
Presuming all mentioned above, it is deemed obvious that “cross-border cooperation” within the 

meaning of EU steering bodies is the cooperation between the territories which are contiguous to the external 
borders of the EU member states. In support to the point hereof, the documents that regulate establishing and 
functioning of the institutional forms of cross-border cooperation, namely EGTC, can be cited. Article 3a of 
the Regulation (EU) No 1302/20135 amending Regulation (EC) No 1082/20066 on a European grouping of 
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the 
establishment and functioning of such groupings stipulates … for the purposes of this Regulation, a third 
country or an OCT shall be considered to be neighbouring a Member State, including its outermost regions, 
where the third country or the OCT and that Member State share a common land border or where both the 
third country or OCT and the Member State are eligible under a joint maritime cross-border or transnational 
programme under the European territorial cooperation goal, or are eligible under another cross-border, sea-
crossing or sea-basin cooperation programme, including where they are separated by international waters. 
…3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, third countries neighbouring a Member State, including its 
outermost regions, include maritime borders between countries concerned. 

                                                      
1 Regulation (EC) No 1638/2006 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 laying down 
general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument. OJ L 310, 9.11.2006, 1-14. 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R1638> (2020, March, 25). 
2 Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing 
a European Neighbourhood Instrument. OJ L 77, 15.3.2014, 27-43. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri=CELEX%3A32014R0232> (2020, March, 25). 
3 Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing 
a European Neighbourhood Instrument. OJ L 77, 15.3.2014, 27-43. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri=CELEX%3A32014R0232> (2020, March, 25). 
4 Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment 
of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). OJ L 154, 21.6.2003, 1-41. <https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02003R1059-20180118&qid=151913658593> (2020, March, 25). 
5 Regulation (EU) No 1302/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending 
Regulation (EC) No 1082/2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, 
simplification and improvement of the establishment and functioning of such groupings. OJ L 347, 20.12.2003, 303–319. 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1302> (2020, March, 25). 
6 Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European 
grouping of territorial cooperation (EGTC). OJ L 210, 31.7.2006, 19-24. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
ALL/?uri=CELEX:32006R1082> (2020, March, 25). 
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2.3. Comparative study of the Council of Europe documents and the documents  

of the European Union 

Comparing documents of the Council of Europe and European Union discussed above, it becomes 
obvious that basic concepts in the field of the international co-operation between local and regional 
authorities according to the Council of Europe and the European Union are respectively – “transfrontier” and 
“cross-border”. The Council of Europe documents define the international co-operation between local and 
regional authorities standing a common border as “transfrontier co-operation”, the documents of European 
Union use the term “cross-border cooperation” instead. With this regard, an issue of correlation between the 
concepts of “transfrontier” and “cross-border” arises, as well as an issue of correlation of mentioned 
concepts with other related concepts. 

Currently, there isn’t any document both within the Council of Europe and European Union that could 
officially justify and harmonize the framework of categories and concepts applicable to define the international 
cooperation on the local and regional levels. However, one of the first attempts to standardize and characterize 
all the forms of the international cooperation between local and regional authorities was, probably, made in the 
Opinion of 13 March 2002 of the Committee of the Regions on “Strategies for promoting cross-border and 
inter-regional co-operation in an enlarged EU – a basic document setting out guidelines for the future”1. 

In particular, point 7 of the Opinion mentioned stipulates that, all forms of cooperation taken together 
are refered to as “trans-European cooperation”. Distinction may be drawn between the following forms of 
cooperation: 

– “cross-border co-operation” implies bi-, tri-or multilateral co-operation between local and regional 
authorities (semi-public and private players may also be involved in this context) operating in geographically 
contiguous areas. This applies also in the case of areas separated by sea; 

– “inter-territorial co-operation” implies bi, tri- or multilateral cooperation between local and 
regional authorities (semi-public and private players may also be involved in this context) operating in non-
contiguous areas; 

– “transnational co-operation” implies co-operation between national, regional and local authorities 
in respect of programmes or projects. This form of co-operation covers larger contiguous areas and involves 
players from at least two EU Members States and/or non-EU states”2. 

Herewith, Hans-Martin Tschudi3 in his report titled “Promoting transfrontier co-operation: an 
important factor of democratic stability in Europe” on the meeting of Congress of Local and Regional 
Authorities of Europe (June 4, 2002)4 emphasizes, that the most established concept, which originally covers 
every kind of international co-operation between local and regional authorities, is the “transfrontier co-

operation”5. Thus, consequently, from his point of view, the transfrontier co-operation in Europe … refers 
to the wider concept of trans-European co-operation. This latter term will therefore be used to refer to the 
three types of co-operation listed [in the point 7 of the Opinion of 13 March 20026]. 
                                                      
1 Opinion of 13 March 2002 of the Committee of the Regions on “Strategies for promoting cross-border and inter-
regional co-operation in an enlarged EU – a basic document setting out guidelines for the future” (2002/C 192/09). 
OJ C 192, 12.8.2002, 37-42. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52000AR0180> 
(2020, March, 25). 
2 Opinion of 13 March 2002 of the Committee of the Regions on “Strategies for promoting cross-border and inter-
regional co-operation in an enlarged EU – a basic document setting out guidelines for the future” (2002/C 192/09). 
OJ C 192, 12.8.2002, 37-42. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52000AR0180> 
(2020, March, 25). 
3 Hans-Martin Tschudi – Swiss representative on the ІХ meeting of the Congress of Local and Regional Authorities 
in Europe (Strasbourg, 4–6 July 2002). 
4 Recommendation 117 (2002) on “Promoting transfrontier cooperation: an important factor of democratic stability 

in Europe”. Debated and approved by the Chamber of Regions on 4 June 2002 and adopted by the Standing 

Committee of the Congress on 6 June 2002 (see Doc. CPR (9) 3, draft recommendation presented  

by Mr. H. M. Tschudi, rapporteur). <https://rm.coe.int/-promoting-transfrontier-co-operation-an-important-factor- 
of-democrati/1680718bd0> (2020, March, 25).  
5 Tschudi, H.-M. (2002). Promoting transfrontier co-operation: an important factor of democratic stability 

in Europe – CPR (9) 3 Part II. <https://rm.coe.int/09000016807196f6#P77_8182> (2020, March, 25). 
6 Opinion of 13 March 2002 of the Committee of the Regions on “Strategies for promoting cross-border  
and inter-regional co-operation in an enlarged EU – a basic document setting out guidelines for the future”  
(2002/C 192/09). OJ C 192, 12.8.2002, 37-42. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
?uri=CELEX%3A52000AR0180> (2020, March, 25). 
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However, in the later document of Congress of Local and Regional Authorities of Europe – 
the Opinion 24(2004) on the draft outlook report of the Committee of the Regions on a new legal instrument 
for cross-border co-operation – the terms “transfrontier” or “cross-border” are used as synonyms. More 
specifically, due to the point 14 of the Opinion 24(2004) for the Council of Europe, “transfrontier” or 
“cross-border” co-operation is co-operation between territorial communities or authorities in an area 
straddling a common border1. 

With this regard, it can be concluded that the documents of the Council of Europe and the European 
Union use different terminology to define the identical international relations. Thus, the term “transfrontier co-

operation”, that is used in the documents of the Council of Europe, more specifically in the Madrid Convention 
and its Protocols and the term “cross-border cooperation”, that is used in the documents of the European Union, 
have the similar meaning, because stipulate the same international relations that arise on the local level between 
regional and territorial authorities under the condition of the common border existence. 

At the same time, the ambiguous understanding of the concepts of the international co-operation 
between local and regional authorities still exists among European regulatory acts. This issue is discussed in 
the Section 2.2. “Terminology” of the Congress of Local and Regional Authorities Draft report titled “The 
state of transfrontier co-operation in Europe”2. 

In particular point 7 of the Draft report sets up that in the Council of Europe, a different terminology 
is used to that in the EU, making understanding more difficult for non EU members especially (eg 
“transfrontier” instead of “cross border”, “interregional/international” and “transnational/trans-

European” with a different context). Thus, it is strongly recommended to adopt a common terminology in 
the future to avoid misunderstandings, especially along the external borders of the EU and outside the EU 
(point 10 of the Draft report)3. 

Similar proposition is presented in point 13 of the abovementioned Opinion 24(2004): it would be 
preferable to harmonize the terminology used by the Council of Europe, the European Commission and the 
Committee of the Regions in the field of trans-European co-operation between regional and local authorities, 
especially the terms “transnational”, “transfrontier (cross-border)”, “interterritorial” and “interregional” co-
operation4. 

3. Conclusions 
1. The documents of the Council of Europe and the European Union analyzed hereof, indicate the 

absence of the single harmonized framework of categories and concepts, that results in misunderstanding of 
the international co-operation between local and regional authorities of the European states. 

2. The comparative analysis proves, that the term “transfrontier co-operation”, that is used in the 
documents of the Council of Europe, namely, in the Madrid Convention and its Protocols, and the term 
“cross-border cooperation”, that is used in the documents of the European Union, have the similar meaning, 
because they stipulate the same international relations that arise on the local level between regional and 
territorial authorities under condition of the common border existence. 

3. Notwithstanding the different legal nature of the Council of Europe, as a classical international 
governmental organization, and the European Union, as a supranational entity, the concepts “transfrontier co-
operation” and “cross-border cooperation”, that are used in the international cooperation of regional and 
territorial authorities of the European states, should be jointly defined among these subjects of international 
law, because the majority of the Council of Europe member-states are at the same time members of the 
European Union. 
                                                      
1 Opinion 24(2004) on the draft outlook report of the Committee of the Regions on a new legal instrument  

for cross-border co-operation. Adopted by 11th Session, 25 to 27 May 2004, Congress of Local and Regional 

Authorities of Europe, Council of Europe. <https://rm.coe.int/opinion-of-the-congress-of-local-and-regional-
authorities-on-the-draft/1680719340> (2020, March, 25). 
2 Lambertz, K.-H. (2009). The state of transfrontier co-operation in Europe. Draft report Working Group on Inter-

regional Co-operation. 17th Plenary Session CG(17)5, appendix 1. Chamber of Regions of the Congress of Local 
and Regional Authorities. <https://rm.coe.int/168071a7a6> (2020, March, 25). 
3 Lambertz, K.-H. (2009). The state of transfrontier co-operation in Europe. Draft report Working Group on Inter-

regional Co-operation. 17th Plenary Session CG(17)5, appendix 1. Chamber of Regions of the Congress of Local 
and Regional Authorities. <https://rm.coe.int/168071a7a6> (2020, March, 25). 
4 Opinion 24(2004) on the draft outlook report of the Committee of the Regions on a new legal instrument  

for cross-border co-operation. Adopted by 11th Session, 25 to 27 May 2004, Congress of Local and Regional 

Authorities of Europe, Council of Europe. <https://rm.coe.int/opinion-of-the-congress-of-local-and-regional-
authorities-on-the-draft/1680719340> (2020, March, 25). 



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

 30 

Further research perspectives 
Further scientific articles are to be devoted to the analysis of the Ukrainian transfrontier co-operation 

practice. 
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В рамках сучасних міжнародних повітряних перевезень існує низка специфічних правових 
аспектів їх організації. До таких аспектів можна без сумнівів віднести правове забезпечення створення 
та функціювання міжнародних повітряних трас. 

Додаток 2 «Правила польотів» до Чиказької конвенції 1944 р. про міжнародну цивільну авіацію 
(нині чинна редакція 2016 р.) визначає, що повітряна траса являє собою контрольований повітряний 
простір (або його частину) у вигляді повітряного коридору. Водночас, вживається поняття «маршрут 
обслуговування повітряного руху (ОПР)», під яким розуміють встановлений маршрут, призначений 
для спрямування потоку руху з метою забезпечення ОПР. При цьому вказано, що поняття «маршрут 
ОПР» використовується для позначення у відповідних випадках повітряної траси, консультативного 
маршруту, контрольованого чи неконтрольованого маршруту, маршруту прибуття або вильоту тощо1. 
За детальнішим визначенням повітряна траса – це диспетчерський район або його частина, що є 
коридором у повітряному просторі, обмеженим за висотою та шириною, призначеним для безпечного 
виконання польотів повітряними суднами і забезпеченим аеродромами, засобами навігації, контролю 
та керування повітряним рухом2. 

Міжнародні повітряні траси (МПТ) встановлюються для виконання польотів з метою 
забезпечення регулярних повітряних сполучень між містами, розташованими в різних державах. 
ІКАО готує проекти міжнародних повітряних трас і розсилає їх державам за регіональною ознакою. 
Після цього держави регіону укладають відповідні міжнародні договори, які надходять до Ради ІКАО 
для публікації і набувають чинності3. 

Держави можуть укладати спеціальні договори про спільні дії з обслуговування повітряних 
польотів у деяких районах міжнародного повітряного простору. Вони визначають МПТ як маршрути 
                                                      
1 Rules of the Air. Annex 2 to the Chicago Convention (2016). International Civil Aviation Organisation, 17, 20. 
2 Шемшученко, Ю.С. (відп. ред.) (2001). Юридична енциклопедія: в 6-ти т. 
<https://leksika.com.ua/13650606/legal/mizhnarodna_povitryana_trasa>. 
3 Сокова, Е. (2018). Международно-правовое регулирование использования воздушного пространства 

за пределами государственных территорий. Москва: РУДН, 60. 
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ОПР і дозволяють уникати конфліктних ситуацій з приводу міжнародних польотів. При цьому 
зазначені міжнародні договори не створюють у держав-учасниць суверенних прав на відповідні 
простори та не можуть перешкоджати повітряним суднам інших держав користуватися цими 
районами1. 

Повітряний кодекс СРСР 1983 р. містив статтю 69 «Повітряні траси і аеропорти (аеродроми) 
для міжнародних польотів», якою було передбачено, що польоти іноземних повітряних суден 
у повітряному просторі СРСР здійснюються тільки по встановлених міжнародних повітряних трасах, 
якщо радянськими компетентними органами не встановлено інший порядок. Переліки міжнародних 
повітряних трас і аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів, затверджувались 
Радою Міністрів СРСР2. 

У Повітряному кодексі України (ПКУ) 2011 р. застосовується поняття «повітряна лінія», що 
визначається як маршрут польотів між погодженими пунктами для здійснення повітряних перевезень 
(п. 77 ч. 1 ст. 1)3. Міжнародні маршрути польотів між Україною та іншими державами 
встановлюються міжнародними договорами про повітряні перевезення. Наприклад, згідно із Угодою 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туреччини про повітряне сполучення 2011 р. «договірна 
лінія» означає регулярне міжнародне повітряне сполучення за маршрутом, встановленим у додатку 
до цієї Угоди, що здійснюється з метою перевезення пасажирів, вантажу та пошти, окремо чи 
комбіновано (п. «с» ст. 1). Відповідно до ст. 2 кожна сторона надає іншій стороні права, передбачені 
цією Угодою, з метою здійснення регулярних міжнародних повітряних перевезень за маршрутами, 
встановленими в Додатку до Угоди. У Додатку пунктами на території України, згідно цими 
маршрутами, визначені Київ, Дніпро, Одеса, Донецьк, Харків, Львів, на території Туреччини – 
Стамбул, Анкара; передбачений вільний вибір проміжних пунктів та пунктів за межами4. 

Принциповою умовою для відкриття МПТ є наявність на маршруті необхідних 
радіонавігаційних засобів спостереження і зв’язку. Залежно від радіолокаційного покриття ширина 
повітряної траси може становити 10 або 20 км: 10 км при використанні системи спостереження ОПР, 
20 км – без неї. Дані коридори необхідні для можливості здійснення маневру при надзвичайній 
ситуації (так звані «простір безпеки» або «буферна зона»). Згідно з рекомендаційними положеннями 
Додатка 11 «Обслуговування повітряного руху» до Чиказької конвенції на ділянці повітряної траси, 
що проходить в межах міжнародного повітряного простору, організовує і забезпечує ОПР держава, 
в районі повітряної інформації (РПІ) якої знаходиться ця ділянка (п. 2.1. 2 Додатку 11)5. 

Класифікація МПТ здійснюється залежно від оснащення і обслуговування, передбачаючи поділ 
МПТ на контрольовані (Controlled airways – ATCS), консультативні (Advisory routes – ATAS) та 
льотно-інформаційні (Flight information routes – FIS). Стосовно перших держави контролюють рух 
повітряних суден за встановленими маршрутами з метою запобігання зіткнень між ними. Відповідно 
до Додатку 2 до Чиказької конвенції мова йде про повітряний простір певних розмірів, в межах якого 
забезпечується диспетчерське обслуговування відповідно до класифікації повітряного простору6. 
Контрольований повітряний простір ОПР ділять на класи A, B, C і D, як зазначено в п. 2.6 Додатку 11 
до Чиказької конвенції. Класи визначені в залежності від дозволу на ділянках повітряного простору 
польотів за правилами польотів за приладами (ППП) та/або за правилами повітряних польотів (ПВП), 
забезпечення повітряних суден диспетчерським обслуговуванням або консультативним 
обслуговуванням, їхнє ешелонування відносно інших повітряних суден (ешелонування є основним 
засобом запобігання зіткненням), отримання інформації про рух щодо інших повітряних суден 
(всього їх сім: від класу «А» до класу «G»)7. 

Консультативні МПТ передбачають консультативне обслуговування, з наданням державою 
польотної інформації і обслуговуванням диспетчерською службою з метою оптимального 
ешелонування і розосередження в даному районі повітряних суден, що виконують польоти 

                                                      
1 Буроменський, М. В. (ред.) (2006). Міжнародне право. Київ: Юрінком Інтер, 132. 
2 Воздушный кодекс Союза ССР, ст. 69 (1990). <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2434/>. 
3 Повітряний кодекс України, cт. 536 (2011). Відомості Верховної Ради України, 48-49.  
4 Угода про повітряне сполучення 2011 (Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки). Офіційний 

вісник України, 89. 
5 Air Traffic Services. Annex 11 to the Chicago Convention (2016). International Civil Aviation Organization, 35. 
6 Rules of the Air. Annex 2 to the Chicago Convention (2016). International Civil Aviation Organisation, 19. 
7 Air Traffic Services. Annex 11 to the Chicago Convention (2016). International Civil Aviation Organisation, 38. 
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за планами польотів за приладами1. На льотно-інформаційних МПТ дозволяються польоти за ППП 
та/або ПВП. Повітряним суднам надається інформація про погоду, умови на аеродромах, інші 
повітряні судна в районі польоту, інша інформація, важлива для безпеки польоту2. 

Крім того МПТ класифікують за територіальним розташуванням, поділяючи їх на траси 
нижнього повітряного простору (МПТ НПП) і траси верхнього повітряного простору (МПТ ВПП), 
щодо яких здійснюється тільки льотно-інформаційне обслуговування польотів3. 

Однією з найсерйозніших сучасних практичних проблем, пов’язаних із використанням МПТ, є 
проблема забезпечення міжнародної аеронавігації над Чорним морем. Над Кримом і безпосередньо 
прилеглою до нього ділянкою Чорного моря немає МПТ, але кілька МПТ пролягає над центральною 
частиною моря. 

Згідно з ПКУ 2011 р. (ч. 1 ст. 27) використання повітряного простору над відкритим морем, де 
відповідальність за ОПР міжнародними договорами України покладена на Україну, здійснюється 
відповідно до норм міжнародного права4. Угодою про встановлення районів польотної інформації над 
Чорним морем, затвердженою Рішенням Ради ІКАО у 1997 р.5, передбачено, що аеронавігаційне 
обслуговування МПТ над центральною і західною частиною Чорного моря, які розташовуються 
в межах Сімферопольського РПІ, здійснює Україна6. Виконання завдань щодо організації 
використання повітряного простору України, безпечного і регулярного повітряного руху 
в повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність 
за ОПР міжнародними договорами України покладена на Україну, забезпечує Об’єднана цивільно-
військова система організації повітряного руху (ч. 1 ст. 28 ПКУ 2011 р.)7. 

У ході збройної агресії та окупації РФ території Автономної Республіки Крим у лютому 2014 р. 
відбулось захоплення і всіх об’єктів на півострові, пов’язаних із авіацією. У березні 2014 р. Україна 
оголосила про закриття аеропортів у Криму та регіонального центру РПІ в Сімферополі. Управління 
РПІ взяли на себе диспетчери українських центрів в Одесі та Дніпропетровську (нині – Дніпро). 

Повітряний простір над територією АР Крим було повністю закрито для здійснення польотів 
повітряних суден (Євроконтроль видав заборону 2.04.2014 р.)8, ІКАО, ІАТА та ЄААБ видали 
рекомендації користувачам повітряного простору України планувати та спрямовувати свої маршрути 
в обхід повітряного простору над Чорним морем у межах Сімферопольського РПІ9. Наразі над 
територією Кримського півострова та територіальними водами України, в повітряному просторі без 
вертикальних обмежень встановлена заборонена для польотів зона, хоча російські авіакомпанії 
здійснюють рейси у Крим з території РФ10. 

З іншого боку, у Бюлетені ЄAAБ 2016 р. підтверджено, що два маршрути – L851 та M856, – які 
проходять через інші ділянки повітряного простору (розташовані над західною частиною Чорного 
моря, у зоні відповідальності України) є придатними для планування польотів усіма авіакомпаніями. 
При їхньому використанні слід звертатись до необхідної для польотів інформації, яку надає Україна11. 
З метою нормалізації повітряного руху в цьому районі було здійснено низку технічних та 
експлуатаційних заходів, випробувань, перетворень. У результаті для секторів Одеського та 

                                                      
1 Rules of the Air. Annex 2 to the Chicago Convention (2016). International Civil Aviation Organisation, 19. 
2 LASORS 2006: The Guide for Pilots (2005). Civil Aviation Authority: Personnel Licensing Department – Flight 
Crew. The Stationery Office, 3. 
3 Nolan, М. (2010). Fundamentals of Air Traffic Control. Cengage Learning, 176. 
4 Повітряний кодекс України cт. 536 (2011). Відомості Верховної Ради України, 48-49.  
5 Amendment to European Air Navigation Plan (1997). ICAO. EUR/NAT 96/38-ATS, 8. 
6 Local Single Sky Implementation (LSSIP) Ukraine (Formally known as LCIP). Years 2016-2020 (2016). Level 1. 

Eurocontrol, 16. 
7 Повітряний кодекс України cт. 536 (2011). Відомості Верховної Ради України, 48-49.  
8 Eurocontrol bans flights to Crimea (2014). Interfax. <https://en.interfax.com.ua/news/general/198796.html>. 
9 Пояснювальна записка до фінансового плану Державного підприємства обслуговування повітряного руху 
України на 2018 рік (2018). Державне підприємство обслуговування повітряного руху України, 2. 
<https://mtu.gov.ua/news/29423.html>. 
10 Kokorina N., Hart, E. (2017). Annexation Airlines: Despite Sanctions, Flights From Crimea to EU Continue. 
Hromadske International. <https://en.hromadske.ua/posts/air-sanctions-eu-countries-still-receive-flights-from-
occupied-crimea>. 
11 EASA Safety Information Bulletin Operations. Simferopol Flight Information Region (FIR) (2016).  
SIB No.: 2015-16R2. EASA.  
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Дніпровського центрів організації повітряного руху були ухвалені нові спеціальні умови і процедури 
планування польотів, які набули чинності 27.08.2015 р. У 2017 р. Євроконтроль підтвердив, що 
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України здійснює ОПР належним чином і 
не має технічних проблем1. 

У зв’язку із захопленням РФ радіочастотного спектру України, використанням 
не за призначенням аварійної частоти, несанкціонованим виходом сторонніх осіб в радіоефір 
на робочих частотах, Україна офіційно звинувачує РФ в порушеннях нею норм міжнародного права, 
зокрема Європейського аеронавігаційного плану, Додатку 2 «Обслуговування повітряного руху», 
Додатка 11 «Правила польотів» та Додатку 15 «Служби аеронавігаційної інформації» до Чиказької 
конвенції. 

Позиція РФ ґрунтується на твердженнях про технічні проблеми, які нібито має Україна щодо 
контролю над повітряним простором над Кримом і Чорним морем, і буцімто неправомірністю 
забезпечення Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (Украерорухом) 
аеронавігації над Чорним морем із Дніпровського та Одеського центрів організації повітряного руху2. 

У 2015 р. ІКАО ухвалила рішення про створення Оперативної групи з Чорного моря (англ. Black 
Sea Task Force), метою якої є нормалізація польотів в повітряному просторі над Чорним морем 
за участі усіх прибережних держав, Євроконтролю, ІАТА, ЕAАБ і, власне, ІКАО3. Однак до якихось 
результатів це не привело. 

Ще одне питання, яке слід розглянути у контексті дослідження правового забезпечення 
функціонування міжнародних повітряних трас – використання транссибірських повітряних трас для 
перевезень між пунктами у Європі та Азії. Це значно скорочує відстань і, відповідно, час та витрати 
на польоти. У 1968 р. Рада Міністрів СРСР ухвалила Постанову «Про відкриття на території СРСР 
міжнародної повітряної траси через Сибір»4, а у 1983 р. – Постанову «Про відкриття на території 
СРСР міжнародних повітряних трас для безпосадкових польотів іноземних повітряних суден через 
Сибір». Було визначено перелік трас, а виконання безпосадкових польотів на них дозволялось 
на основі взаємності повітряним суднам держав, з якими укладені відповідні угоди5. 

У міжурядові угоди СРСР про повітряне сполучення (з Данією6, Швецією7, Японією8 та іншими 
державами) були внесені положення про експлуатацію повітряних ліній, що проходять через Сибір, 
на умовах пульних угод «Аерофлоту» з призначеними перевізниками договірних держав. Відповідно 
до пулів здійснювався збір доходів від перевезень, які пропорційно розподілялися між сторонами. Ця 
практика виявилась економічно невиправданою і пізніше іноземні авіакомпанії стали сплачувати 
«Аерофлоту» роялті, купуючи у нього невикористані «Аерофлотом» передбачені угодами права 
на виконання рейсів, і, таким чином, збільшувати кількість власних безпосадкових рейсів. 
Ці положення продовжили діяти і після припинення існування СРСР9. 
                                                      
1 Local Single Sky Imрlementation LSSIP 2017 – Ukraine (2018). Level 1 – Implementation Overview. Eurocontrol, 1. 
2 ІСАО підтверджує виключне право України здійснювати аеронавігаційне обслуговування над Чорним морем 
(2014). Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. 
<http://uksatse.ua/index.php?act=Part&CODE=247&id=264>. 
3 Local Single Sky Imрlementation LSSIP 2017 – Ukraine (2018). Level 1 – Implementation Overview. Eurocontrol, 20. 
4 Постановление об открытии на территории СССР международной воздушной трассы через Сибирь 1968 
(Совет Министров СССР). Ведомости Верховного Совета СССР, 1978, 28, 328. 
5 Постановление об открытии на территории СССР международных воздушных трасс для беспосадочных 

полетов иностранных воздушных судов через Сибирь 1983 (Совет Министров СССР). Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1989, 12, 148. 
6 Соглашение о воздушном сообщении 1956 (Правительство Союза Советских Социалистических Республик и 
Правительство Дании) (1960) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами, XVIII, 574-583. 
7 Соглашение о воздушном сообщении 1956 (Правительство Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительство Швеции) (1960). Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами, XVIII, 607-614. 
8 Соглашение в форме обмена письмами относительно предоставления назначенным в соответствии 

с Соглашением о воздушном сообщении от 21 января 1966 года авиапредприятиям Японии права выполнения 

беспосадочных полетов по транссибирскому маршруту 1989 (Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии 
в СССР и Министр гражданской авиации СССР (1991). Сборник международных договоров СССР, XLV, 430-431. 
9 Моисеев, В. (2014). Битва за воздух. Как скажется на российской авиации запрет иностранцам летать 

над Сибирью. <https://lenta.ru/articles/2014/09/11/avia/>. 
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Що стосується сучасної практики, то відповідно до міжнародних договорів РФ про повітряне 
сполучення, якими іноземним авіапідприємствам надане право на польоти транссибірським 
маршрутом, російські авіапідприємства мають додаткові права на перевезення пасажирів і вантажів 
між територіями договірних держав і третіх держав1. Так, згідно з Угодою про повітряне сполучення 
між РФ і Францією 2001 р. французькі авіапідприємства мають право виконувати перевезення 
транссибірським маршрутом між Парижем і різними пунктами в Японії та КНР. Російські 
авіапідприємства, своєю чергою, користуються правами на перевезення між усіма пунктами 
на наступних маршрутах: «Токіо – Москва – Париж», «Сеул – Пекін – Москва – Париж», «Пекін або 
Шанхай – Москва – Париж», «Тайбей – Москва – Париж», «Гонконг – Москва – Париж»2. 

У 2006 р. представники Міністерства транспорту РФ та Європейської Комісії узгодили текст 
документу «Принципи модернізації існуючої системи використання транссибірських маршрутів». 
Планувалось змінити порядок, що ґрунтується на тимчасових дозволах, які видає Міністерство 
транспорту РФ і які, відповідно, періодично необхідно продовжувати. Однак ці плани не були 
реалізовані, певною мірою через набуття чинності Директивою №2008/101/ЄC про комплексне 
запобігання та контроль забруднень, що змінює Директиву №2003/87/ЄC шляхом включення 
авіаційної діяльності в Систему торгівлі викидами в межах Європейського Союзу (СТВ ЄС)3. Вона 
передбачила обов’язок російських авіакомпаній, з-поміж інших, купляти квоти на викиди і, 
відповідно, перераховувати в бюджет ЄС екологічні платежі4. 

Ситуація ускладнилась у 2014 р. після початку агресії РФ проти України і введення ЄС, США 
та низкою інших держав санкцій проти РФ. Зокрема, 30.07.2014 р. ЄС застосував санкції проти 
російської авіакомпанії «Доброльот», 12.09.2014 р. – проти «Об’єднаної авіабудівельної корпорації»5. 
У серпні 2014 р. прем’єр-міністр РФ Д. Медведєв заявив про готовність РФ «заборонити 
використання повітряного простору РФ для транзитних рейсів європейських і американських 
авіакомпаній в Азійсько-Тихоокеанський регіон» або «переглянути правила використання 
транссибірських маршрутів, тобто денонсувати узгоджені принципи модернізації існуючої системи 
використання транссибірських маршрутів»6. Однак ці погрози донині не втілені у життя. 

Таким чином, міжнародні польоти цивільних повітряних суден відбуваються по міжнародним 
повітряних трасах (МПТ), які являють собою коридори у повітряному просторі, забезпечені 
аеродромами, засобами навігації, контролю та керування повітряним рухом для ефективного і 
безпечного використання повітряного простору цивільною авіацією. Класифікація МПТ може бути 
здійснена за наступними ознаками: 1) залежно від оснащення і обслуговування МПТ: а) 
контрольовані, б) консультативні, в) льотно-інформаційні; 2) залежно від територіального 
розташування: а) траси нижнього повітряного простору, б) траси верхнього повітряного простору 
(щодо них здійснюється лише льотно-інформаційне обслуговування польотів). Проекти МПТ готує 
ІКАО за регіональною ознакою, а держави регіонів укладають відповідні міжнародні договори. 
Спеціальні міждержавні договори можуть регулювати спільні дії з обслуговування польотів у деяких 
районах міжнародного повітряного простору і визначають МПТ як маршрути ОПР. 

На сьогодні існує низка не вирішених проблем, пов’язаних з анексією РФ АР Крим у 2014 р. 
Україна має здійснювати ОПР не лише над Кримським півостровом, власними територіальними 
водами, а й, згідно з Угодою про встановлення РПІ над Чорним морем 1997 р., – аеронавігаційне 
обслуговування МПТ над центральною і західною частинами Чорного моря. Наразі над територією 
Кримського півострова і територіальними водами України встановлена заборонена для польотів зона. 
Маршрути L851 та M856, розташовані над західною частиною Чорного моря, обслуговуються 
Україною. 
                                                      
1 Бордунов, В.Д. (2007). Международное воздушное право. Москва: НОУ ВКШ «Авиабизнес», 124, 127. 
2 Соглашение о воздушном сообщении 2001 (Правительство Российской Федерации и Правительство 
Французской Республики) (2002). Бюллетень международных договоров, 10. 
3 Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 
2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within 
the Community. Official Journal, 13.1.2009, 321. 
4 Арсланов, М. (2013). Деньги на воздух: почему парниковый эффект влияет на стоимость авиабилетов. 
Центр транспортных стратегий. 
<https://cfts.org.ua/articles/dengi_na_vozdukh_pochemu_parnikovyy_effekt_vliyaet_na_stoimost_aviabiletov_477>. 
5 New EU sanctions against Russia (2014). European Commission press-release. <https://ec.europa.eu/justice/>. 
6 Россия закрыла транзит свое воздушное пространство для украинских авиакомпаний (2014). 
<https://www.gazeta.ru/business/2014/08/07/6166441.shtml> 
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Натомість РФ систематично порушує норми Європейського аеронавігаційного плану і додатків 
до Чиказької конвенції 1944 р. шляхом захоплення радіочастотного спектру України, використання 
не за призначенням аварійної частоти, несанкціонованого виходу сторонніх осіб в радіоефір 
на робочих частотах. Все це негативно впливає на належне функціювання міжнародних повітряних 
трас у цьому районі. 
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Реальне усвідомлення глобальної загрози, яку несе транснаціональна організована злочинна 
діяльність, і виникнення проблем, які пов’язані з необхідністю боротьби з нею беруть свій початок 
з кінця XX століття. Однак слід наголосити на тому, що на початку XXI століття виникли передумови 
для принципово нової ситуації у кримінальному світі і появи такої транснаціональної злочинності, 
яку можна віднести до новітніх феноменів, що формують сучасну злочинну картину світу – це 
процеси, які відбуваються у світовій економіці, торгівлі, суспільно-політичному житті і створюють 
передумови для появи нових видів і форм антисоціальної поведінки і врешті набувають особливої 
суспільної небезпеки1. Як наслідок, перед світовим співтовариством постає проблема розширення 
спільних зусиль в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю. Одночасно варто мати 
на увазі, що динаміка змін і новацій видів і форм злочинної поведінки не може впливати 
на міжнародно-правову основу співробітництва в боротьбі з організованою транснаціональною 
злочинністю. Важливою цінністю і головним досягненням міжнародно-правового співробітництва 

                                                      
1 Жаровська, Г.П. (2013). Транснаціональна злочинність: джерела, ознаки, структура взаємозв’язків. Науковий 

вісник Чернівецького університету. Серія Правознавство, 660, 111. 
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в цій сфері є вироблення у Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 
загального поняття організованої слочинної групи. 

Нормативно-правове закріплення дефініції цього поняття було сформульовано в ст. 1-3 згаданої 
Конвенції, де вказується, що цей вид злочинності слід розуміти як діяльність організованих 
злочинних груп: 

– які здійснюють злочини більш як в одній державі; 
– здійснюють злочини в одній державі, якщо істотна частина їх підготовки, планування, 

керівництва чи контролю відбувалася в іншій державі; 
– здійснюють злочини в одній державі, але за участі організованої злочинної групи, котра веде 

злочинну діяльність більш як в одній державі; 
– здійснюють злочини в одній державі, але істотні наслідки злочинів проявляються місце 

в іншій державі1. 
Особливістю є те, що відповідальність за злочинні, скоєні організованою злочинною групою, 

наступає згідно норм національного законодавства. Важливо, що Конвенція ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності визначає поняття організованої групи для цілей 
застосування цього міжнародного договору. Під організованою групою, відповідно до ст. 1 Конвенції, 
розуміється структурно оформлена група у складі трьох і більше осіб, яка існує протягом певного 
проміжку часу й узгоджено діє з метою вчинення одного чи кількох серйозних злочинів або злочинів, 
визнаних такими (згідно Конвенції), щоб отримати, прямо чи опосередковано, фінансову чи іншу 
матеріальну вигоду. При цьому під "серйозним злочингм" розуміється як злочинне діяння, що 
карається позбавленням волі на строк не менш як чотири роки2. Важливим при цьому є те, що 
в чинному Кримінальному кодексі України (ст. 28, 255) є розмежування розподілу ролей між 
учасниками групи і планування діяльності групи, чого не вимагає названа Конвенція ООН3. 

Отже, можна стверджувати, що лише на одному прикладі порівняння нормативно-правового 
закріплення визначень основних термінів, щодо дефініції поняття транснаціональної організованої 
злочинності, можна переконатися, що в ході ратифікації цієї Конвенції ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності можливо виникнення надзвичайно складних колізій застосовності 
національного кримінального законодавства. Особливістю при цьому є те, що зазначена Конвенція 
може діяти навіть в тих випадках, коли немає двосторонніх угод між сторонами, що домовляються. 
Тобто, це створює, на наш погляд, таку правову ситуаціюу, в якій у вигіднішому становищі 
перебувають ті держави, в яких норми національного кримінального законодавства не містять 
визначення поняття організованої кримінальної групи4. 

Цікавим інструментом міжнародного співробітництва держав у боротьбі з організованою 
транснаціональною злочинністю є реалізація так званої кримінальної політики, яка базується 
на відповідних принципах, що формулюються у нормах кримінального, кримінально-
процесуального, кримінально-виконавчого чи іншого законодавства або визначаються доктринально. 
Лише при такій умові – взаємного погодження правових процедур – можливе ефективне міжнародно-
правове співробітництво в сфері боротьби з організованою транснаціональною злочинністю. Формою 
такої політики є ратифіковані міжнародні договори двох і більше держав5. 

Таким чином, можна зробити висновок, що погоджена на міждепржавному рівні міжнародна 
кримінальна політика в сфері протидії транснаціональній організованій злочинності ґрунтуються 
на взаємоприйнятних, встановлених у національному законодавстві держав принципах і нормах про 
такі види злочинів, про їх покарання, видачу злочинців, форми й методи розкриття та розслідування 
цих злочинів тощо. 

Наразі існує можливість говорити про те, що еволюція злочинності об’єктивно створила 
передумови до взаємозалежності і солідарності держав не лише у формуванні міжнародної 

                                                      
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

15 ноября 2000 года. <https://www.un.org/ru/documents/decl _conv/conventions/orgcrime.shtml>. 
2 Friedrichs, David O. (2007). Transnational crime and global criminology: Definitional, typological, and contextual 
conundrums. Social Justice, 34, 5. 
3 Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>. 
4 McClean, D. (2007). Transnational Organized Grime: A commentary on the UN Convention and its Protocols. 
Oxford: Univ. press, 512. 
5 Sheptycki, J.W. (2007). Transnational Crime and Transnational Policing. Toronto, 134. 
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кримінальної політики, а також й у її спільній реалізації. Водночас, можна припустити, що Україна 
має досить обмежені можливості у протидії кримінальним загрозам, що формуються й реалізуються 
на різних державних територіях (транскордонній, транснаціональній злочинності, злочинам, що 
мають регіональний, наднаціональний чи транснаціональний елементи). Вітчизняні уповноважені 
органи влади при здійсненні кримінального переслідування, у ході реалізації кримінальної 
відповідальності мають повноваження, окреслені межами внутрішньої (національної) кримінально-
правової юрисдикції. Зважаючи на необхідність дотримання принципу поваги державного 
суверенітету, представники органів з підтримання правопорядку за загальним правилом не повинні 
мати права, керуючись внутрішнім законодавством України, здійснювати на території іноземної 
держави свої повноваження, пов’язані з охороною правопорядку, розкриттям злочинів, збиранням 
доказів, затриманням осіб, застосуванням покарань тощо1. 

Перелічені вище чинники виключають застосування виключно національного законодавства 
для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, вимагають від держави вжиття 
заходів, адекватних змінам криміногенної картини світу, в тому числі з використанням усього масиву 
міжнародно-правових засобів. Тому все більш актуальним стає розвиток широкого міжнародно-
правового співробітництва України в «антикримінальній» сфері. Причому це завдання мають спільно 
вирішувати всі суб’єкти владних повноважень – як ті, що відповідають за нормативнщ-правове 
забезпечення кримінальної політики України (парламент держави), так і ті, які здійснюють її 
практичну реалізацію (вітчизняні органи кримінальної юстиції)2. 

Специфіка, що визначає сутність правового регулювання міжнародного співробітництва України 
в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, зводиться до того, що ці питання 
регулюються одночасно як багатосторонніми та двосторонніми міжнародними договорами за участю 
України, так і нормани українського законодавства. До національно-правових регуляторів України в цій 
сфері насамперед належать Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України, закони 
України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, а також міжвідомчі й 
відомчі правові акти, які роз’ясняють і деталізують положення законодавства. При цьому, одним 
з найважливіших питань є нормативно-правове забезпечення в державі такої моделі співвідношення 
норм міжнародного і національного права, що була б адекватною потребам зростаючого міжнародного 
співробітництва у кримінально-правовій сфері. Це виключено, що така модель повинна була б 
створювати при розслідуванні транснаціональних злочинів в Україні сприятливі умови для 
застосування органами з підтримання правопорядку міжнародно-правових норм. 

У зв’язку з цим доцільним було б з’ясувати можливі напрямки міжнародно-правового 
регулювання співробітництва в розслідуванні транснаціональних організованих злочинів: по-перше, 
шляхом визначення відповідних міжнародно-правових актів, їх класифікації; по-друге, за допомогою 
дослідження їх змісту, значення й співвідношення. 

Міжнародно-правову основу міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою 
транснаціональною злочинністю становлять усі укладені Україною міжнародно-правові акти, які 
повністю або частково присвячені питанням співробітництва в сфері протидії організованій 
транснаціональній злочинності. При цьому згідно ч. 1 ст. 9 Конституції України й ч. 1 ст. 19 Закону 
України від 29 червня 2004 р. «Про міжнародні договори України» міжнародні договори, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є невід’ємною частиною національного 
законодавства України. Такими є наприклад, двосторонні міжнародні договори, які регулюють 
міжнародне співробітництво України в розслідуванні злочинів з окремими державами. Такі угоди 
встановлюють обсяг і види правової допомоги при розслідуванні злочинів, можливість використання 
процесуального законодавства запитуючої сторони під час виконання доручення, умови, підстави й 
порядок видачі особи для карного переслідування й т.п. Наприклад, Договір між Україною й 
Республікою Грузія про правову допомогу й правові відносини по цивільних і кримінальних справах 
від 9 січня 1995 р.3, що ратифікований Законом України від 22 листопада 1995 р., Договір між 
                                                      
1 Зозуля, Є.В. (2010). Поняття, зміст та напрямки розвитку міжнародного співробітництва правоохоронних 
органів України. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 1, 174. 
2 Житний, О.О. (2014). Міжнародне «антикримінальне» співробітництво України та протидія злочинності. 
Вісник кримінологічної асоціації України, 8, 14. 
3 Договір між Україною й Республікою Грузія про правову допомогу й правові відносини по цивільних і 

кримінальних справах 1995 (Уряд України та Уряд Республіки Грузія). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_542>. 



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

 42 

Україною й Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу по кримінальних 
справах від 16 січня 2002 р.1, ратифікований Законом України від 6 березня 2003 р. 

Окрім цього, для успішного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю 
укладаються угоди між урядами держав (міждержавні угоди). Ряд важливих угод укладено Кабінетом 
Міністрів України. Наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Мальта 
про співробітництво в сфері правоохоронної діяльності від 9 липня 2008 р.2, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України № 64 від 4 лютого 2009 р., Угода між Кабінетом Міністрів України й 
Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в боротьбі зі злочинністю від 16 лютого 2006 р.3, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1256 від 24 жовтня 2007 р. 

Окрім цього, важлива роль приділяється міжвідомчим угодам Міністерства внутрішніх справ 
України (наприклад, Виконавчий протокол між Міністерством внутрішніх справ України та 
Головним комендантом поліції Республіки Польща про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері боротьби з організованою 
злочинністю від 01 березня 2007 року4), а також міжвідомчим угодам Генеральної прокуратури 
України (Угода про правову допомогу й співробітництві між Генеральною прокуратурою України й 
Генеральною прокуратурою Литовської Республіки від 8 грудня 1992 р.5, Угода про правову допомогу 
й співробітництві між Генеральною прокуратурою України й Генеральною прокуратурою Республіки 
Молдова від 6 травня 1993 р. і ін.).6 

Крім того, МВС України уклало ряд багатосторонніх угод про співробітництво у боротьбі 
зі злочинністю. Зокрема, 24 квітня 1992 р. у м. Алма-Ата підписано Угоду про взаємодію міністерств 
внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю, що охоплюють також 
взаємодію уповноважених органів дерржав у боротьбі з організованою злочинністю7. Документ 
встановлює основні напрямки співробітництва, серед яких боротьба зі злочинами в сфері економіки, 
з бандитизмом, тероризмом, міжнародною злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів і 
психотропних речовин і т.п. Доцільно звернути увагу на особливості правового регулювання 
міжнародного співробітництва в міжвідомчих угодах. Серед вчених і практиків на сьогодні немає 
єдності у вирішенні цього питання, оскільки одні вважаються можливим віднести їх до міжнародних 
договорів України, на основі яких здійснюється міжнародне співробітництво, а інші дотримуються 
протилежної позиції. Відповідно до Положення про порядок укладення, виконання й денонсації 
міжнародних договорів України міжвідомчого характеру (затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України № 422 від 17 червня 1994 р.)8 міжнародні договори України міжвідомчого 

                                                      
1 Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Мальта про співробітництво в сфері 

правоохоронної діяльності 2008 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Мальта). Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470_008>. 
2 Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в боротьбі 

зі злочинністю 2006 (Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Кіпр). Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196_009>. 
3 Виконавчий протокол між Міністерством внутрішніх справ України та Головним комендантом поліції 

Республіки Польща про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща 

про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю 2007 (Міністерство внутрішніх справ 
України та Головний комендант поліції Республіки Польща). 
<https://ips.ligazakon.net/document/view/MU07037>. 
4 Угода про правову допомогу й співробітництві між Генеральною прокуратурою України й Генеральною 

прокуратурою Литовської Республіки 1992 (Генеральна прокуратура України та Генеральна прокуратура 
Литовської Республіки). <https://regulation.gov.ua/documents/id200431/goals>. 
5 Угода про правову допомогу й співробітництві між Генеральною прокуратурою України й Генеральною 

прокуратурою Республіки Молдова 1993 (Генеральна прокуратура України та Генеральна прокуратура 
Республіки Молдова). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498_036>. 
6 Угода про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю 

1992. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_245>. 
7 Постанова про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних 

договорів України міжвідомчого характеру 1994 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-94-%D0%BF>. 
8 Угода про взаємодію міністерств внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю 

1992. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_245>. 
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характеру укладаються від імені міністерств і інших центральних органів виконавчої влади 
з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, 
у компетенцію яких входять питання, які регулюються договорами. Міністерства й інші центральні 
органі виконавчої влади, які уклали міжнародні договори України міжвідомчого характеру, 
забезпечують виконання зобов’язань Української Сторони, контролюють дотримання прав, які 
випливають із таких договорів для Української Сторони, і виконання іншими учасниками договору їх 
зобов’язань1. Говорячі ширше, хоча питання про допустимість укладання таких угод, без їх 
ратифікації Верховною Радою України, викликає певні сумніви, такі міжнародні договори України 
лишаються чинними і можуть бути предметом нашего дослідження. 

У позитивному аспекті варто звернути увагу на зусилля МВС України щодо протидії наприклад 
такому виду транснаціональної організованої злочинності як торгівлі людьми, як зі сторони Уряду 
України, так і з сторони міжнародної спільноти, яка активно стежить за послідовними та рішучими 
кроками України на шляху подолання цього ганебного явища, яке грубо порушує права і свободи 
людини і громадянина. Незважаючи на те, що провідна роль у протидії торгівлі людьми належить 
безпосередньо правоохоронцям, без об’єднання зусиль усіх зацікавлених державних органів і 
неурядових організацій досягти позитивних зрушень буде вкрай складно. Лише завдяки спільній 
роботі у цій сфері можна забезпечити належний захист прав людини і громадянина2. 

Проблемним аспектом щодо запобігання торгівлі людьми є відсутність в Україні національного 
механізму виявлення й адаптації постраждалих від торгівлі людей, що є потужним інструментом 
держави щодо попередження сучасних форм работоргівлі, поновлення і захисту прав жертв, а також 
їх реабілітації3. 

Наразі MBС України розглядає міжнародно-правове співробітництво органів з підтримання 
правопорядку в якості одного з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Відповідно до цього 
одним із основних завдань співробітництва є забезпечення ефективної участі підрозділів MBС 
України у міждержавному співробітництві й, в першу чергу, в боротьбі зі злочинами, що мають 
транснаціональний характер, а також використання світового досвіду й потенціалу міжнародного 
співробітництва для вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ. Головними завданнями 
міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю мають бути: вдосконалення 
законодавчої та нормативної бази участі МВС України в міжнародному співробітництві та 
приведення її у відповідність до міжнародно-правових зобов’язань України (при цьому окремої 
уваги заслуговує вироблення державної стратегії врахування актів міжнародних міжурядових 
організацій, що не є юридично обов’язковими з точки зору міжнародного права); забезпечення 
співпраці з іноземними партнерами на основі укладених міжнародно-правових угод; участь 
представників МВС України в заходах міжнародних міжурядових організацій спрямованих 
на співпрнацю в сфері підтримання правопорядку; участь у міжнародних миротворчих місіях та 
операціях відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України; співробітництво у сфері 
підготовки поліцейських кадрів; кадрове забезпечення міжнародних зв’язків; наукове та науково-
технічне співробітництво з іноземними державами; інформаційне забезпечення міжнародних 
зв’язків; упровадження позитивного досвіду міжнародного співробітництва; розширити участь 
вітчизняних правоохоронців у міжнародних операціях4. 

Отже, з врахуванням міжнародно-правових зобо’язань щодо боротьби з транснаціональною 
організованою злочинністю це явище можна визначити як протиправну діяльність міжнаціональних 
наддержавних організацій, що мають функціональну ієрархічну структуру, які шляхом насильства, 
банківських маніпуляцій, використання ринку незаконних товарів і послуг, корупції державних, 
політичних і суспільних діячів і інших аналогічних способів затверджують свою владу 
в міжнародному – глобальному або регіональному – масштабі з метою задоволення корпоративних 
інтересів і одержання фінансового прибутку за рахунок національних держав. 

                                                      
1 Постанова про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних 

договорів України міжвідомчого характеру 1994 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422-94-%D0%BF>. 
2 Тичина, Д.М. (2012). Основні напрями запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні. 
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 1, 63. 
3 Нєбитов, А.А. (2010). Загальні засади торгівлі людьми в Україні. Митна справа, 6, 2, 290. 
4 Тичина, Д.М. (2012). Основні напрями запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні. 
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 1, 66. 
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З огляду на викладене можна зазначити, що українська держава розглядає транснаціональну 
організовану злочинність в якості однієї в серйозних загроз для національної безпеки України. Однак 
це загроза й для усього світу – транснаціональну організовану злочинність не можна подолати силами 
однієї держави або групи держав, навіть найбільш заможних і потужних. Це виводить 
транснаціональну організовану злочинність на рівень глобальних проблем сучасності, а сама вона 
загрожує самим основам дієвої демократії і підриває довіру людей в основні цінності людської 
цивілізації. З огляду на таку обставину українське законодавство і правозастосовча практика повинні 
будуватися на основі міжнародно-правових зобов’язань України в цій сфері. Тому є такою важливою 
для української держави повноцінна інтеграція в міжнародні міжурядові організації, що забезпечують 
ефективну співпрацю в сфері запобігання і покарання транснаціональної організованої злочинності. 
Це стосується також тих принципів і підходів щодо формування правової політики держави у сфері 
запобігання і покарання транснаціональної організованої злочинності, що має розроблятися в тісній 
співпраці з міжнародними установами і організаціями, відповідальними за підтримання ефективної 
міжнародно-правової співпраці з таких питань. 

З огляду на практику інших суб’єктів міжнародного права в боротьбі з транснаціональною 
злочинністю було б бажано, щоб надалі забезпечувалася не лише подальша інтенсифікація 
двостороннього міжнародно-правового співробітництва України з у цій сфері, яке передбачає 
не лише запозичення іноземного досвіду та адаптацію національного законодавства до норм 
міжнародного права але й розробку нових якісних механізмів міжнародої співпраці в протидії 
організованій злочинності. 
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The article explores the grounds for the commencement of the arbitration in the light of their 
establishment at the preparatory stage of the law enforcement process to determine the 
competence of international commercial arbitration to resolve a dispute. Attention is paid to 
the criteria of validity and enforceability of the arbitration agreement, requirements for its 
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of the concept of the place of arbitration and the arbitrability of the dispute to enable the 
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author’s definition of the process of establishing the grounds for arbitration is proposed as 
part of the first stage of law enforcement by an arbitral tribunal, which should be understood 
as a statutory sequence of actions aimed at establishing the existence of an arbitration 
agreement and its validity and enforceability; determining the place of arbitration; and review 
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Правозастосування є складним та творчим процесом, спрямованим на реалізацію норм права 
спеціально уповноваженими на це суб’єктами у встановленому порядку з прийняттям (винесенням) 
індивідуальних актів застосування права. Загалом у теорії права виділяють три стадії 
правозастосування: 

перша (підготовча стадія) – встановлення та аналіз фактичних обставин справи; 
друга (стадія юридичної кваліфікації фактичних обставин справи) – вибір норми права та 

встановлення автентичності її тексту; 
третя (вирішення) – прийняття рішення у справі та його втілення в правозастосовчому акті1. 
Зустрічаються також інші класифікації. Так, інколи в якості четвертої стадії виокремлюють 

безпосередньо «застосування норм права», що полягає у доведенні прийнятих рішень до суб’єктів, 
яких вони стосуються, і їх наступному виконанні, використанні або дотриманні. На цій стадії, 

                                                      
1 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права. Харків: Консум, 391-395. 
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на думку О.І. Донченко, реалізуються фактичні дії, завдяки чому норма права, її положення 
впроваджуються у життя1. 

Вважаємо, що визначення «застосування норм права» в якості окремої стадії є термінологічно 
некоректним, оскільки стосується всього процесу правозастосування загалом, у сукупності всіх його 
стадій. Крім цього, доведення прийнятих рішень до суб’єктів цілком охоплюється третьою стадією 
(шляхом втілення рішення у правозастосовчому акті), у той час як виконання, використання або 
дотримання приписів індивідуального акту застосування норм права вже не входять до складу 
відповідного процесу правозастосування. Тому в рамках цієї наукової статті будемо послуговуватись 
класичним поділом правозастосування на три стадії. 

При цьому, слід наголосити, що при вирішенні спорів зазначені стадії мають свою специфіку, 
що залежить зокрема від того, чи здійснюється правозастосування адміністративними органами та їх 
посадовими особами чи юрисдикційними органами. Стосовно останніх суттєві та на сьогодні 
недостатньо досліджені у юридичній науці відмінності постають й у разі, коли суб’єктами 
правозастосування є державний суд чи третейський (арбітраж). Враховуючи тему нашого 
дослідження, зосередимось на розкритті особливостей правозастосування, що здійснюється 
арбітражем при вирішенні міжнародних комерційних спорів, на першій з окреслених стадій. 

За загальним уявленням на першій стадії суб’єкт правозастосування встановлює та здійснює 
аналіз фактичних обставин (юридичних фактів та фактичного складу), а також досліджує докази, 
якими ці обставини підтверджуються, на предмет їх належності, допустимості, достовірності та 
достатності (відповідно до приписів процесуальних кодексів). У літературі на першій стадії 
правозастосовчого процесу виділяють такі процедури: 

1) з’ясування реальних життєвих фактів, обставин дійсності, котрі торкаються предмета справи. 
Коло питань, що мають бути виявлені та встановлені суб’єктом правозастосування, визначаються 
гіпотезою норми права, яка регламентує відповідні суспільні відносини, причому необхідно з’ясувати 
питання наявності та характеристики суб’єктів, об’єкта та змісту відповідних суспільних відносин; 

2) дослідження вказаних реальних життєвих фактів, обставин дійсності, що здійснюються 
уповноваженим суб’єктом шляхом усвідомлення отриманої інформації, її вивчення, критичного 
оцінювання на предмет вірогідності та вироблення загальних уявлень про обставини справи2. 

У межах першої стадії в механізмі судового правозастосування до питань, що мають бути 
розглянуті судом належить й встановлення юрисдикції суду на вирішення конкретної справи: 
предметної, суб’єктної та інстанційної юрисдикцій, а також територіальної підсудності. У світлі 
цього, на прикладі цивільного, адміністративного та господарського процесу Є.Г. Бобрешов 
пропонує навіть визначити першою стадією процесу судового правозастосування стадію належного 
звернення до суду3, що охоплює й питання встановлення юрисдикції останнього на вирішення спору. 

Засновуючись на змішаній теорії правової природи міжнародного комерційного арбітражу, 
зазначимо, що арбітражу притаманні договірні та процесуальні (юрисдикційні) властивості, зокрема 
й нормативно закріплена компетенція стосовно вирішення певних категорій справ. Таким чином, 
встановлення юрисдикції арбітражу, аналогічно з державними судами, на підготовчій стадії 
правозастосування при вирішенні міжнародних комерційних спорів набуває ключового значення та 
потребує дослідження. 

З огляду на договірну складову міжнародного комерційного арбітражу найпершою підставою 
(передумовою) арбітражного розгляду є наявність дійсної, чинної та виконуваної арбітражної угоди, 
укладеної в письмовій формі. При цьому саме встановлення наявності письмової арбітражної угоди є 
першим та основним завданням складу арбітражу на підготовчому етапі правозастосування, оскільки 
саме укладена та дійсна арбітражна угода є підставою для передачі спорів на розгляд в арбітраж. 
Адже, як слушно підкреслює М. Михайлів, недотримання письмової форми арбітражної угоди 
свідчить про недосягнення сторонами згоди щодо такого суттєвого питання, як визначення арбітражу 
для розгляду спорів, що можуть виникнути в рамках виконання договірних зобов’язань. Отже, 
                                                      
1 Донченко, О.І. (2014). Особливості правозастосування як форми реалізації норм права. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 11, 1, 42. 
2 Николина, К.В. (2011). Особливості процедурних засад правозастосовної діяльності. Часопис Київського 

університету права, 2, 69. 
3 Бобрешов, Є.Г. (2011). Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Київ, 11. 
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недотримання форми арбітражної угоди не дає змоги вважати її укладеною, а тому неукладена угода 
не може породжувати будь-яких прав та обов’язків для сторін1. 

Міжнародними документами у сфері арбітражу, а також національним законодавством держав 
світу, арбітражною і судовою практикою конкретизується зміст наведених вимог до арбітражної 
угоди. Так, відповідно до ст. 2(1) Конвенції ООН про визнання та виконання іноземних арбітражних 
рішень 1958 року (далі за текстом – Нью-Йоркська конвенція 1958 р.)2, кожна Договірна Держава 
визнає письмову угоду, за якою сторони зобов’язуються передавати в арбітраж усі або будь-які спори, 
що виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними договірними або 
іншими правовідносинами, об’єкт яких може бути предметом арбітражного розгляду. Ст. 2(2) Нью-
Йоркської конвенції 1958 р. уточнює, що термін «письмова угода» включає арбітражне застереження 
в договорі, або арбітражну угоду, підписану сторонами, або угоду, що міститься в обміні листами або 
телеграмами. 

Детальніше питання письмової форми арбітражної угоди окреслюється Типовим законом 
ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж3, ст. 7 якого визначає наступні критерії, 
досягнення яких є достатнім для визнання укладення арбітражної угоди в письмовій формі: 
1) арбітражна угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо її зміст зафіксований в будь-якій 
формі, незалежно від того, чи укладено арбітражну угоду або договір чи ні в усній формі, на підставі 
поведінки сторін або за допомогою інших засобів; 2) вимога про укладення арбітражної угоди 
в письмовій формі задовольняється електронним повідомленням, якщо інформація, яка міститься 
в ньому є доступною для її подальшого використання; 3) «електронне повідомлення» означає будь-
яке повідомлення, яке сторони передають за допомогою повідомлень даних; «Повідомлення даних» 
означає інформацію підготовлену, відправлену, отриману або збережену за допомогою електронних, 
магнітних, оптичних або аналогічних засобів, включаючи електронний обмін даними (ЕОД), 
електронну пошту, телеграму, телекс або телефакс, але не обмежуючись ними; 4) крім того, 
арбітражна угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо вона укладена шляхом обміну 
позовною заявою і відзивом на позов, в яких одна зі сторін стверджує про наявність угоди, а інша 
проти цього не заперечує; 5) посилання в договорі на який-небудь документ, який містить арбітражне 
застереження, є арбітражною угодою в письмовій формі за умови, що це посилання є таким, що 
робить згадане застереження частиною угоди. Ці ж принципи закріплюються на рівні ч. 2 ст. 7 Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж»4. 

У Керівництві Міжнародної ради по комерційному арбітражу по тлумаченню Нью-Йоркської 
конвенції 1958 р. (надалі за текстом – Керівництво МРКА)5, що слугує посібником для суддів, 
з приводу тлумачення письмової форми арбітражної угоди на практиці зазначається, що «існує 
широко поширена тенденція застосовувати ліберально вимогу Конвенції про «письмову форму», 
відповідно до її спрямованості на користь примусового виконання і сучасної міжнародної практики, 
в рамках якої договори укладаються різними способами. Негнучке застосування вимоги Конвенції 
про письмову форму вступило б у суперечність з сучасними широко поширеними діловими звичаями 
і спрямованістю Конвенції на користь примусового виконання». Також наголошується, що практика 
в цій сфері вказує на те, що суди в цілому слідують керівному принципу, відповідно до якого 
арбітражна угода є дійсною, якщо можна розумно продемонструвати, що оферта про арбітраж – 
письмова – була акцептована (що мав місце «збіг думок»). Отже, зміст вимоги стосовно письмової 

                                                      
1 Михайлів, М. (2017). Правові наслідки недотримання форми арбітражної угоди. Підприємництво, 

господарство і право, 9, 220. 
2 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958). (United Nation 
Organization). <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf>. 
(2020, березень, 25). 
3 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (with amendments as adopted in 2006). 
(The United Nations Commission on International Trade Law). 
<https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf>. (2020, березень, 25). 
4 Закон про міжнародний комерційний арбітраж 1994 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12>. (2020, березень, 25). 
5 ICCA’s Guide to The Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges. 
<https://www.arbitration-icca.org/media/12/78086121165466/judges_guide_nyc_english_2018_reprint.pdf> 
(2020, березень, 25). 
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форми арбітражної угоди тлумачиться широко, за умови дотримання ключового критерію наявності 
матеріального підтвердження досягнення між сторонами згоди про звернення в арбітраж, що 
відповідає потребам бізнесу та слідує духу сучасного нормативного регулювання відповідної сфери. 

Після встановлення арбітражним судом наявності укладеної між сторонами арбітражної угоди 
(з дотриманням наведених вище вимог до її форми) здійснюється перевірка такої угоди на предмет її 
дійсності, чинності та виконуваності, тобто на відповідність приписам ст. 2(3) Нью-Йоркської 
конвенції 1958 р. Також слід виходити з загальновизнаних у світовій арбітражній практиці та 
законодавчому регулюванні принципів автономності арбітражної угоди від основного договору, 
в якому вона міститься або з яким пов’язана, а також з презумпції дійсності арбітражних застережень, 
що охоплюються сферою дії Нью-Йоркської конвенції 1958 р. 

Слід погодитись з М.М. Мальським, який стверджує, що на сьогодні ні на міжнародно-
правовому, ні на національному рівні, вичерпного переліку вимог необхідних для дійсності 
арбітражної угоди не визначено. Основою для визначення переліку таких умов є системний аналіз 
норм міжнародно-правових актів у сфері міжнародного комерційного арбітражу1. Керівництво МРКА 
недійсність арбітражної угоди з огляду на норми Нью-Йоркської конвенції 1958 р. тлумачить у світлі 
випадків, коли арбітражна угода зазнала впливу будь-яких міркувань щодо недійсності з самого 
моменту її укладення (включення в основний договір). До таких прикладів можливо віднести обман 
або шахрайство, недобросовісність, протиправність або введення в оману, поруч з такими дефектами 
арбітражної угоди як відсутність правоздатності сторін (сторони) на укладення такої угоди або 
підтвердження факту перевищення повноважень на здійснення таких дій2. 

Конкретніше вимоги дійсності арбітражної угоди визначаються на доктринальному рівні. Так, 
у науці до таких вимог найчастіше відносять: 1) вимоги щодо форми арбітражної угоди (що були 
досліджені нами вище – В.Н.); 2) вимоги щодо дієздатності сторін арбітражної угоди; 3) вимоги щодо 
змісту арбітражної угоди3. Вимога щодо дієздатності сторін закріплюється й у ст. 5(1)(а) Нью-
Йоркської конвенції 1958 р., де зазначається, що для вирішення цього питання слід звертатись 
до застосовного до сторін закону. За загальним правилом, дієздатність фізичної особи визначається 
за законом країни її громадянства або постійного місця проживання, юридичної особи – за законом 
місця її реєстрації або постійного місцезнаходження. У випадку виникнення сумнівів визначення 
закону, що підлягає застосуванню стосовно дієздатної особи, буде здійснюватися з урахуванням 
колізійних норм тієї держави, в якій відбувається арбітражний розгляд4. В Україні колізійні норми 
щодо статусу фізичних та юридичних осіб містяться в Законі України «Про міжнародне приватне 
право»5. 

Також дослідниками підкреслюється, що сторони арбітражної угоди повинні мати відповідні 
повноваження на її укладення. Так, зазначається, що попри існування принципу відокремленості 
арбітражного застереження, загалом можна стверджувати, що, якщо сторони мали повноваження 
на укладення договору, то вони мали й повноваження на укладення арбітражного застереження, яке 
в ньому міститься. Водночас, рекомендується окремо передбачати в довіреності представника 
повноваження саме на укладення арбітражної угоди, бо інакше існує ризик визнання такої 
арбітражної угоди недійсною6. 

Окремо слід зупинитись на вимогах до змісту арбітражної угоди, дотримання яких є ключовим 
для забезпечення її дійсності. Притика Ю.Д. та П.В. Куфтирєв до складових елементів арбітражної 
угоди, що визначаються волею сторін та відповідним законодавством, відносять: 1) вид арбітражу 
(інституційний чи ad hoc, включно з правильною назвою інституційного арбітражу, якщо сторони 

                                                      
1 Мальський, М.М. (2013). Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Львів: 
Літопис, 88. 
2 ICCA’s Guide to The Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges. 

<https://www.arbitration-icca.org/media/12/78086121165466/judges_guide_nyc_english_2018_reprint.pdf> 
(2020, березень, 25). 
3 Мальський, М.М. (2013). Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Львів: 
Літопис, 90. 
4 Брунцева, Е.В. (2001). Международный коммерческий арбитраж. Санкт-Петербург, 101. 
5 Закон про міжнародне приватне право 2005 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15>. (2020, березень, 25). 
6 Мальський, М.М. (2010). Визнання арбітражної угоди недійсною. Держава і право, 49, 392. 
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обирають цей вид; 2) коло спорів, що передаються на розгляд арбітражу; 3) місце арбітражу; 
4) кількість арбітрів, їх національність і кваліфікаційні вимоги; 5) право, що застосовується до суті 
спору; 6) мова арбітражного провадження; 7) право, що застосовується до арбітражної угоди; 
8) правила процедури; 9) повноваження арбітрів вирішувати спір за справедливістю чи у якості 
дружніх посередників, що означає можливість відступати від норм права; 10) інші питання (зокрема, 
застереження про виключення можливості оспорювання арбітражного рішення, порядок розподілу 
арбітражних витрат тощо)1. При цьому більшість з наведених змістовних елементів арбітражної угоди 
є обов’язковими як для встановлення наміру сторін звернутись в арбітраж для вирішення спору, так і 
для визначення конкретного арбітражного суду, правил процедури, застосовного права тощо для 
постановлення виконуваного арбітражного рішення у справі. 

Чинність арбітражної угоди (у формулюванні ст. 2(3) Нью-Йоркської конвенції – встановлення, 
що «угода не втратила силу») визначається на момент звернення сторін в арбітраж. Арбітражна угода 
може бути визнана нечинною, якщо сторони відмовились від арбітражного порядку розгляду спору, 
відкликавши свою згоду, зупинивши або розірвавши арбітражну угоду. До таких випадків також 
належать ситуації, коли аналогічний спір між тими самими сторонами вже було вирішено державним 
судом або арбітражем. 

Виконуваність арбітражної угоди, в свою чергу, тлумачиться як відсутність фактичних або 
правових перешкод для арбітражного розгляду. Серед перших виділяють такі рідкісні випадки як 
смерть арбітра, чиє ім’я названо в арбітражній угоді, або відмова арбітра від призначення в разі, якщо 
сторони явно відмовилися від його заміни. Значно частіше виникають перешкоди правового 
характеру, зокрема так звана «патологічність» арбітражної угоди, коли її формулювання в договорі 
або окремій домовленості не дозволяє однозначно встановити або намір сторін звернутись в арбітраж 
або конкретний інституційний чи ad hoc арбітраж, що наділяється сторонами юрисдикцією для 
вирішення конкретного спору. 

Керівництво МРКА до таких випадків відносить ситуації, коли: направлення сторін в арбітраж 
не носить обов’язкового характеру; угода передбачає як арбітражний порядок розгляду спорів, так і 
судовий; неточно вказані арбітражний регламент або арбітражний інститут; відсутні вказівки на те, 
яким чином повинні призначатись арбітри2. Прусенко Г.Є. до найбільш поширених «патологічних» 
умов арбітражної угоди відносить відсутність в угоді умов щодо юрисдикції арбітражного суду, 
підсудності спору арбітражу, відсилання до арбітражного інституту, який припинив своє існування, 
невірне визначення сфери дії арбітражної угоди3. 

Таким чином, дійсність, чинність та виконуваність арбітражної угоди є взаємопов’язаними та 
взаємозалежними критеріями її оцінки, від дотримання яких залежить не лише реалізація права сторін 
на звернення в арбітраж, але й можливість визнання та приведення до виконання ухваленого 
арбітражного рішення. Дотримання цих вимог конституює наявність виконуваної арбітражної угоди, 
що відповідає необхідним формальним критеріям та містить всі необхідні змістовні елементи. 

Визначення сторонами місця арбітражу відноситься до змісту арбітражної угоди, проте поруч 
з багатьма іншими її елементами, призводить до конкретних процесуальних наслідків. При цьому 
частіше місце арбітражу не вказується в арбітражному застереженні, що призводить до необхідності 
складу арбітражу визначати його самостійно. Регламенти провідних арбітражних інституцій 
вирішують це питання шляхом вибору місцем арбітражу місцезнаходження відповідної 
постійнодіючої арбітражної інституції. До прикладу, згідно з ч. 1 ст. 39 нового Регламенту МКАС при 
ТПП України4 місцем арбітражу є м. Київ, Україна. Ст. 18(1) Регламенту МАС при МТП5 встановлює, 
що місце арбітражу визначається судом, якщо сторони не домовились про інше. Регламент 

                                                      
1 Притика, Ю.Д., Куфтирєв, П.В. (2002). Зміст арбітражної угоди. Вісник Хмельницького інституту 

регіонального управління та права, 4, 76. 
2 ICCA’s Guide to The Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges. 
<https://www.arbitration-icca.org/media/12/78086121165466/judges_guide_nyc_english_2018_reprint.pdf> 
(2020, березень, 25). 
3 Прусенко, Г.Є. (2013). Патологічні умови арбітражної угоди. Держава і право, 61, 356. 
4 Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. 
<http://arb.ucci.org.ua/icac/docs/ICAC_Rules_New_ua.pdf> (2020, березень, 25). 
5 ICC Rules of Arbitration. <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/> 
(2020, березень, 25). 
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Лондонського міжнародного арбітражного суду1 підходить до питання визначення місця арбітражу 
з більшою кількістю застережень. Ст. 16 вказаного Регламенту передбачає, що сторони можуть 
домовитись у письмовій формі стосовно місцезнаходження (або юридичного місця) арбітражу у будь-
який час до формування складу арбітражу, а після формування останнього, за наявності відповідної 
письмової згоди складу арбітражу. За умовчуванням стосовно будь-якої відповідної угоди, місцем 
арбітражу повинен бути Лондон (Англія), якщо тільки та допоки складу арбітражу не вирішить, 
з огляду на обставини та надавши сторонам розумні можливості для подання письмових зауважень 
складу арбітражу, що інше місце арбітражу є більш відповідним. 

Ст. 16(4) Регламенту Лондонського міжнародного арбітражного суду також містить важливе 
застереження, що правом, застосовним до арбітражної угоди та арбітражу повинно бути право, 
застосовне у місці арбітражу, якщо тільки та у відповідних частинах сторони не домовились 
у письмовій формі про застосування інших законів або правил, та така угода не є забороненою 
за правом, застосовним у місці арбітражу. З огляду на правову природу механізму правозастосування 
у міжнародному комерційному арбітражі така норма є вкрай важливою, оскільки місце арбітражу є, 
перш за все, юридичним критерієм для вибору застосовного до арбітражного розгляду права. 
У зв’язку з цим саме відповідно до приписів права місця арбітражу (lex arbitri) й визначається: 
1) арбітрабільність спору; 2) правила, що застосовуються до процедури, розгляду і вирішення спору; 
3) порядок, види та підстави застосування заходів сприяння арбітражному розгляду (забезпечення 
позову, доказів, залучення свідків, експертів тощо); 4) порядок та підстави оспорювання 
постановленого арбітражного рішення. 

На першій стадії правозастосування, що є предметом дослідження в рамках цієї статті, 
встановлення місця арбітражу має значення в контексті визначення арбітрабільності спору. 
Концепція арбітрабільності закріплюється на рівні двох положень Нью-Йоркської конвенції 1958 р.: 
1) ст. 2(1), що вже згадувалась вище та яка в контексті арбітрабільності вказує на визнання 
Договірними Державами письмової угоди про передачу спорів в арбітраж, однією з умов чого 
виступає можливість об’єкту відповідних договірних або інших правовідносин бути предметом 
арбітражного розгляду; 2) ст. 5(2)(а), де однією з підстав відмови у визнанні та приведенні 
до виконання арбітражного рішення є встановлення компетентним органом держави, в якій таке 
визнання та виконання вимагається, що об’єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду 
за законами цієї країни. Поруч з об’єктом до критеріїв арбітрабільності спору прийнято відносити 
також суб’єктний склад (право сторін на звернення в арбітраж) та критерії місця і часу, що 
пов’язуються з вибором застосовного права відповідного правопорядку та редакції. 

На підготовчому етапі правозастосування питання арбітрабільності встановлюється одночасно 
з визначенням компетенції арбітражу на вирішення спору2 та полягає у вивченні складом арбітражу, 
перш за все, суб’єктно-об’єктного складу відповідних правовідносин та зіставлення отриманих 
результатів з застосовним правом на предмет допустимості розгляду конкретного спору між 
конкретними сторонами в арбітражному порядку. У межах завдань, поставлених перед цією статтею, 
підкреслимо лише, що об’єктна арбітрабільність передбачає, з одного боку, встановлення наявності 
іноземного елементу (звідси – «міжнародний» характер спору) та комерційного характеру відносин 
між сторонами, а, з другого боку, аналіз застосовного права на можливі обмеження, що 
встановлюються стосовно певних категорій спорів. 

Так, згідно зі ст. 22 Господарського процесуального кодексу України3 на вирішення 
третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу може бути переданий спір, який 
відноситься до юрисдикції господарського крім, зокрема спорів про визнання недійсними актів, 
спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, 
прав на цінні папери, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні 

                                                      
1 LCIA Arbitration Rules. <http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx>. 
(2020, березень, 25). 
2 Перепелинская, Е. (2014). Арбитрабильность споров по законодательству Украины: проблемные вопросы. 
Киев: Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. 13 ноября 

2014 года. 

<https://www.sk.ua/sites/default/files/ope_2015_arbitrabilnost_sporov_po_zakonodatelstvu_ukrainy_problemnye_ 
voprosy_materialy_2_mezhd.arbitrazh.chteniy_pamyati_pobirchenka_i.g..pdf>. (2020, березень, 25). 
3 Господарський процесуальний кодекс України 1991 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>. (2020, березень, 25). 
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договорів про публічні закупівлі (з деякими застереженнями), а також справи у спорах щодо 
приватизації майна, справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, справи у спорах, що 
виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму 
в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції та деякі інші. 

Таким чином, вважаємо, що під процесом встановлення підстав арбітражного розгляду як 
складової першого етапу правозастосування арбітражним судом, слід розуміти нормативно (як 
на рівні міжнародних та національних актів, так і арбітражних регламентів) закріплену послідовність 
дій, спрямовану на встановлення наявності арбітражної угоди та її дійсності, чинності і 
виконуваності; визначення місця арбітражу; та перевірку арбітрабільності спору. Лише встановивши 
відповідність арбітражної угоди цим умовам, визначивши місце арбітражу та наявність компетенції 
у арбітражного суду на вирішення конкретної категорії справ, склад арбітражу може здійснювати 
аналіз фактичних обставин справи як наступну складову першого етапу правозастосування. 

Отже, особливістю першого (підготовчого) етапу правозастосування у процесі розгляду спору 
в порядку міжнародного комерційного арбітражу, як юрисдикційного органу, є необхідність 
попереднього встановлення наявності компетенції арбітражу у конкретній справі. Враховуючи 
договірну складову арбітражу як складного явища правової дійсності така особливість полягає 
в дослідженні дотримання сторонами нормативних вимог стосовно дійсності, чинності та 
виконуваності арбітражної угоди; з огляду ж на процесуальну складову слід визначити місце 
арбітражу (а звідси – і застосовне право до арбітражної процедури та інші пов’язані аспекти) та 
встановити суб’єктно-об’єктну можливість спору вирішуватись в арбітражному порядку, що 
охоплюється концептом арбітрабільності. 
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TRIGGERS OF GEOPOLITICAL DESTABILIZATION 

IN THE CONDITIONS OF CLIMATE-ECOLOGICAL 

TRANSFORMATIONS OF THE XXI CENTURY 

Attention is drawn to the fact that in the context of "extreme climatic and ecological situation" 
(large-scale natural cataclysms, natural disasters, famine, freshwater lack crisis, mass migration, 
epidemics, etc.) the main source of socio-political tension and international destabilization is the 
struggle for "basic resources" (food, water, medical supplies, livable areas, etc.). The obvious 
antinomy and asymmetry of modern politics in the environmental issue, combined with the 
increase in the level of political comprehension of the people, will inevitably lead to an explosion 
of socio-political tension. As a result, riots, protests, revolutions, wars will become symptomatic 
markers of the 21st century. The Water Wars, The Hunger Wars, and the Living Space Wars will 
be powerful generators of deep destabilization in individual regions of the world, causing socio-
political crises, military conflicts, humanitarian disasters, and large-scale migration processes, and 
also determining the format of the internal and foreign policy of the states in the near future. 
Global integration and prioritization of the environmental issue is the only way to escape the 
global social tragedy of the "Global Environmental War for Survival" for Modern Civilization. 
Keywords: climate change, environmental transformations, climate and environmental 
problems, local and global risks, socio-political protests, socio-political crises, political tension, 
national security and international stability, "water crisis", "food deficit", mass migration, 
environmental refugees and climate migrants, "climate-ecological wars". 

Relying mainly on the base of research material of modern humanities – J. Alexander, B. Barker, 
Z. Bauman, W. Baumol, U. Beck, J. Baudrillard, L. Brown, I. Wallerstein, T. Veblen, F. Guattari, J. Gibson, 
A. Giddens, S. Gokings, R. Hall, A. Gore, J. Deleuze, F. Jameson, D. Deutsch, I. Duron, W. Klaus, N. Klein, 
E. Colbert, L. Caldwell, P. Colomy, E. Laclau, K. Levy-LeBouillet, J.-F. Liotard, G. Mcston, J. Markoff, 
E. Masuda, A. Mirakyan, A. Mol, Sh. Mufe, J. Naisbitt, A. Nekless, L. Nicholson, W. Ots, S. Postel, 
J. Randerns, Z. von Siriasi-Ventrap, G. Scott, G. Sparganer, N. Stern, D. Stockols, J. Turner, E. Toffler, 
J. Urry, F. Ferrarotti, N. Frezer, G. Friedman, M. Foucault , R. Fuchs, Y. Noi Harari, J. Howe, N. Chomsky, 
J. Huber, N. Stern and others, – it is possible to identify the main generators of geopolitical and geo-economic 
tension in the 21st century: military-political conflicts, activity of terrorist organizations, political and 
financial-economic crises, uncontrollability of migration processes, social inequality increasing, 
unemployment, poverty, etc. However, the scale and progression of global climatic and ecological 
transformations in the form of temperature anomalies, the routine of natural disasters such as hurricanes, 
floods, droughts, forest fires, pollution of reservoirs and soils, increasing of areas unsuitable for living, food 
and drinking water shortages are recognized as regional and global triggers of geopolitical destabilization in 
today’s world space. Thus, according to the annual report of The Global Risks Report, the most potential 
risks for 2019 were identified: 1) extreme weather events, 2) refusal to take decisive measures against climate 

change, 3) large-scale natural disasters (earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, geomagnetic storms, 

etc.), 4) mass cases of fraud and data theft, 5) large-scale cyberattacks, 6) environmental degradation due to 

man-made disasters and natural disasters, 7) large-scale forced migration, 8) significant loss of biological 

diversity and environmental systems violation; 9) drinking water crisis; 10) collapse of large-scale assets 1; – 

as we can see, 7 of 10 are clusters of climate and environmental issues. 
It is quite obvious that nowadays the effects of the modern toxic influence of Modern Civilization on 

the climate and ecology of the Earth cannot be stopped by either the Declaration of the United Nations 
                                                      
1 The Global Risks Report (2019). World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-
report-2019>. 
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Conference on the Environment (Stockholm, 1972) or the Report of the United Nations Conference on the 
Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992), or the United Nations Framework Convention on 
Climate Change and the acceptance of the Kyoto Protocol (Kyoto, 1997), the Charter of the Earth (2000), the 
Johannesburg Declaration of Sustainable Development (Johannesburg, 2002), or the United Nations World 
Conference on Climate Change (2015), and neither the UN Sustainable Development Summit (New York, 
2015), as well as with any other ambitious projects which have underpinned the global concept of a green 
policy / low carbon economy based on the principles of equitable distribution of wealth, economic equality 
and equity, equality between generations, preventive measure approach, development rights, external factors 
consideration, international cooperation, international responsibility, information, participation and 
responsibility, sustainable production and consumption, strategic, coordinated comprehensive and integrated 
planning, reasonable transition, welfare reassessment, gender equality, biodiversity conservation and the 
prevention of pollution of any part of the environment1; – nor by the single "environmental practices" of 
individual environmentally conscious citizens such as Lois Gibbs, Albert Gore, Jane Goodall, Edahiro Junko, 
Leonardo DiCaprio, Rachel Carson, Carolina Lucas, Wangari Maatai, Dennis and Donella Meadows, Sandra 
Postel, Mark Ruffalo, Marina Silva, Boyan Slat, Wilton, Witte, Slate, Wil Christopher Flavin, Morgan 
Freeman and many others, – it must be admitted that solving of global climate and environmental problems 

requires much more than everything that has been done so far – "Taking into account the global nature and 
rapid growth of human-created problems, realizing that an irreversible point might be traversed in the nearest 
future, it will not be possible to cope with the half-measures. In the nearest future, shale gas production will 
deprive us of water; soybean fields and oil palm plantations will destroy – rain forests; carbon emissions 
deprive us – the usual atmosphere. … Almost everything we do is detrimental to the biosphere, the 
environment is becoming less stable and favorable, and our future in the long run is increasingly hazy"2, and 
thus "Just doing something "better" for the environment, we will not stop destroying the ecological 
interconnections on which our nutrition and health depend. Simply improving our activities does not stabilize 
the atmosphere. It will not stop the reduction of water resources or the rise of ocean levels. Nor it will return 
Arctic glaciers. … We urgently need – and time is still less – to understand how to change the direction of 
moving for our own safety, the safety of our descendants, and the safety of all other species which are known 
as our only satellites in the Universe. And while we work on this difficult task, we also have to prepare the 
society for the future, which can bring difficulties and challenges more complicated than any of those that 
humanity has faced till these days"3. 

The irreversibility of climate changes and the scale of environmental disasters of the "globalization 
era" only are deepening the demarcation line of the inequality of human existence between the "rich" and 
"poor". Developed countries with a strong economic and industrial base, using to the mechanisms of 
international trade, have actually carried pollution and greenhouse gas emissions into developing countries, 
whose industries operate using cheap labor and cheap "dirty" energy; thus, developed countries have been 
able to use economic growth to deal the effects of climate change and adapt to environmental transformations 
(environmental legislation; environmental strategies and programs; environmental expertise; environmental 
audit, environmental labeling; environmental regulation; technical regulation, standardization and accounting 
in the field of environment and nature management; education and scientific support of state environmental 
policy; control and sanctions; intersectoral partnership and cooperation in environmental matters, taxes, 
benefits, interest rates, customs tariffs, depreciation rates to encourage environmentally friendly production, 
etc.)4; while less developed countries have received even more emissions and environmental pollution, which 
is an additional factor of danger and instability, both at national and international levels. According to experts, 
in today’s world, the number of people living in poverty is steadily increasing, moreover 70% of them are 
fully or partially dependent on natural resources, what is making them particularly vulnerable to the effects 
of environmental transformations. Recently only 9 countries (representing 4 % of the world population) 
managed to close the gap between the rich and poor (while 80% of the world population increased this 
                                                      
1 Саммит по устойчивому развитию. Преобразование нашего мира в интересах людей и планеты  
(25–27 сентября 2015 года). <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/wp-content/uploads/sites/5/2015/08/ 
Overview_Sustainable_Development_Summit.pdf>. 
2 Уилсон, Э. (2017). Будущее Земли. Наша Планета в борьбе за жизнь. Москва: Альпина нон-фикшн, 10. 
3 State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? (2013). World Watch Institute. <www.worldwatch.com>. 
4 Домбровська, С.М., Коврегін, В.В., Помаза-Пономаренко, А.Л., Колєнов, О.М. (2017). Державне управління 

у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем: монографія. Харків: НУЦЗУ, 95.  
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inequality). Persistent poverty and widening economic gap pose a real threat to social solidarity and 
undermine political stability1. 

The power and synergy of street riots in the early 21st century intensified the debate in academia about 
the socio-political engineering of the future world’s order in the conditions of globalizing climatic-
environmental challenges, in particular how to ensure – the fundamental principles of national security and 
international stability in the conditions of environmental wars of the future? After all, the obvious antinomy and 
asymmetry of modern politics in environmental issues, combined with the increasing level of political 
comprehension of the people, will inevitably lead to socio-political tensions, and subsequently to riots, protests, 
revolutions, wars and worldwide destabilization. "Recognition of fact that environmental changes will 
disproportionately affect people with different income levels, sharply striking, above all, the most socially 
vulnerable social groups who will have limited access to energy, water, adequate quality food and more other 
services, in particular, health care"2 – there is no real alternative but "Humanity have to realize the economic, 
political and environmental interdependence of the modern world ... Today, in order to survive, it is necessarily 
to begin actively implementing a unified global strategy for global development on an ecological basis"3. 

According to leading experts at the Institute for Public Risk Awareness, Kok Kwang Fung and Olivia 
Jensen: "If people do not respond to climate warnings, we need to change the message"4. Actually, the 
scenarios of the future "New World Clutter"5 due to "extreme climatic and ecological situation" look 
extremely dramatic, – Humanity is expected by local, and subsequently global "Ecological Wars"; scale 

cataclysms, natural disasters, famine, fresh water crisis, mass migration, epidemics and others will become 

their catalysts. Thus, an absolutely realistic scenario for the near future is not competition for technical and 
scientific innovations in the field of artificial intelligence, colonization of space, information and 
communication, transport, medicine, but a real and fierce struggle for water, food and territories suitable for 
life. It is the struggle for "basic resources" which will determine the format of domestic and foreign policy of 

modern states in the near future. 
Thus, according to the forecasts of environmental analyst Lester Brown, in the 21st century, the real 

"Hunger Wars" will start on the global stage, "Welcome to the 21st-century food wars", that is how the 
author of numerous fundamental studies on environmental issues proclaims the advent of "a new 
geopolitics" of food deficit" – "No country is immuned to protect it from the effects of reducing food 
supplies"6, as the effects of climate changes and the scale of environmental disasters will inevitably lead 
to a "food crisis". As a result there will be protests, riots, revolution, wars. Hunger is the greatest threat to 

future global security and stability. And despite the loud statements of world leaders on "the determination 
to rid humanity of poverty and hunger urgently"7, the problem of food shortages in some regions of the 
world is only deepening, to realize this is needed to look up shocking statistics on the number of dead from 
famine8. L. Brown notices that the UN food prices index is surpassing maximums every year, constant 
price increasing combined with demographic growth, yields declining and natural disasters provoke food 
deficits. Deficits become the new norm; however, and most importantly, in today’s polarized world, the 
price of bread rising by a few percent will be felt differently: for wealthy people in developed countries it 
will be "unpleasant, irritating", but not critical, "while for about 2 billion of the poorest people on the planet 
who spend 50-70% of their income on food, this rapid rise in prices could mean a transition from two meals 
a day to one. Those who barely hold onto the bottom steps of global economic ladder run the risk of losing 
                                                      
1 The Green Economy Pocketbook: The case for action/The Green Economy Coalition (2010) London, 4. 
<http://www.cawater-info.net/green-growth/files/green-economy-pocketbook.pdf>. 
2 Горин, О. (2012). Нова кліматична ера: глобальне потепління може мати для України як негативні, так і 
позитивні наслідки. <https://tyzhden.ua/Society/55859>. 
3 Домбровська, С.М., Коврегін, В.В., Помаза-Пономаренко, А.Л., Колєнов, О.М. (2017). Державне управління 

у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем: монографія. Харків: НУЦЗУ, 94-95. 
4 The Global Risks Report (2019). World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-
report-2019>. 
5 Бауман, З. (2008). Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська 
академія», 48. 
6 Brown, Lester R. (2011). The New Geopolitics of Food. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/>. 
7 Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию  
Рио-де-Жанейро, Бразилия (20–22 июня 2012 года). <https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_ 
russian.pdf.pdf>. 
8 Worldometers – Світова статистика у реальному часі. <http://www.worldometers.info/ru/>. 
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control completely"1. Brown states the food shortage is already a reality with specific political 
consequences, and warns: "What if the shocks that dictators Zine al-Abidine bin Ali in Tunisia, Hosni 
Mubarak in Egypt and Muammar Gaddafi in Libya had faced with (countries which import 90 percent of 
their grain), is it not the end of history, but just its beginning? Be ready, both farmers and foreign ministers, 
for a new era in which global food deficit will determine global politics"2. 

Another trigger of the world order destabilization is the "global freshwater crisis". The unprecedented 
growth of the world economy at the end of XX and the beginning of XXI century multiplied by the cycles of 
demographic outbreaks, led to a large increase in anthropogenic press on ecosystems and natural and aquatic 
objects, – says environmental journalist, author of numerous publications on "water scarcity", head of the 
Global Water Policy Project in the United States Sandra Postel: – "It is worth forgetting about oil. The fair 

distribution of fresh water is just as an explosive and hardly-reaching political puzzle as global climate 

changes"3. "The problems of water consumption and scarcity have become so acute in recent decades that 
they have come to be considered as one of the most significant evidence of the general crisis of civilization. 
They are a factor that prevents the development of many countries, a source of interstate conflict and 
instability. Water scarcity is worsening quality of life, along with poverty, causes unsanitary and increasing 
of diseases. The degradation of many water reservoirs is the brightest indicator of overall ecological disaster 
on the planet"4. Experts from the World Resources Institute, who designed several models of possible climate 
and socio-economic transformations based on data from 167 countries, emphasize the criticality of the 
problem of water scarcity and they concluded that every fifth country will have faced acute shortage of water 
by 2040, researchers also presented a rating of "Water Stress by Country: 2040", which ranked 33 countries 
most vulnerable to "acute water shortage" (the most acute problem will be in Bahrain, Kuwait, Israel, San 
Marino, Palestine, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Oman, Lebanon5. Exploring problems and prospects of water 
supply, national scientist V. Yakovlev considers as a key element of the "drinking water crisis" the 
irrationality in its use: – "most of it (water) is being spent on domestic needs. Even in the most developed 
countries, the use of household water per person is 85 – 204 l per day, while at the same time the physiological 
need in drinking water does not exceed about 3-5 l per person per day"6. Obviously, the depletion of water 
resources, the worsening of drinking water quality and the increase in its scarcity in the future will lead to 
"War for Water", which will become powerful generators of deep destabilization in certain regions of the 

world, provoking socio-political crises, military conflicts and humanitarian disasters, large-scale migration 

processes, as it was stated in the report by UN Secretary-General Antonio Guterres: "40% of the Earth’s 
population are already experiencing, in a varying degrees, "an acute shortage of water". By 2030, 
approximately 700 million people may become refugees due to lack of water" 7. 

Obviously, the turbulence of the climate-ecological transformations of the 21st century provokes a 
food and drinking water deficit, however the main trigger for the chain reaction of a large-scale food and 
water disaster is rapid growth in the population of the world, because modern demographic indexes (number 
of newborns and life expectancy) require an increase in the need for water, food, agricultural areas. "Since 
the middle of the century, the area of cultivation of cereals, has decreased by 19%, while the number of people 
on Earth has increased by 132%. Population growth is having a negative impact on agricultural areas, 
reducing their productivity and even putting them out of circulation. As the area of arable land per capita is 
declining, more and more countries are facing the threat of inability to provide themselves with food"8; "Every 
year, the number of people who eat at our common dining table is increasing by 79 million people. 
Unfortunately, the vast majority of eaters accounts for countries that suffer from soil erosion, falling aquifer 
levels and depletion of water sources. If we are unable to stop population growth, we may not be able to 

                                                      
1 Brown, Lester R. (2011). The New Geopolitics of Food. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/>. 
2 Brown, Lester R. (2011). The New Geopolitics of Food. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/>. 
3 Global Water Policy Project. <https://www.globalwaterpolicy.org/>. 
4 Данилов-Данильян, В., Лосев, К. (2006). Потребление воды: экологический, экономический, социальный и 

политический аспекты. Москва: Наука, 200. 
5 Water Stress by Country: 2040 (2015). World Resources Institute. <https://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-
world-s-most-water-stressed-countries-2040>. 
6 Яковлєв, В.В. (2017). Перспективні джерела природних вод для питного водопостачання України, їх охорона 

і раціональне використання. Харків, 29. 
7 У двух миллиардов человек нет чистой питьевой воды. (2018). <https://news.un.org/ru/story/2018/03/1325832>. 
8 Біляцький, С., Ярова, Н. (2006). Соціальні наслідки зростання населення Землі. Політичний менеджмент, 6, 147. 
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eradicate hunger"1, so, – it is precisely only the ability of states to solve quickly and efficiently the problems 

of food and water supplies that the issue of national security and international stability will depend on. 
Studying the effects of anthropogenic impact on our planet, Gaia Vince emphasizes, – "Due to the 

peculiarities of humankind use of land resources, vegetation zones are becoming barren deserts. Intensive 
agriculture and population growth in arid regions are accelerating desertification. Desertification is destroying 
soils, leading to mass migration of villagers to urban slums and increasing poverty. Desertification across the 
globe leads annually to the degradation of more than 12 million hectares of arable land. About 40% of the 
entire African territory has already undergone these processes, and analysts warn that by 2025, two-thirds of 
the continent’s arable land may have been lost"2. Obviously, climate change and environmental 
transformation, desertification and soil erosion, food deficit and drinking water crisis will provoke inevitably 
mass migration processes, – "climate refugees" and «environmental migrants» in the struggle for "living 

space" and basic resources will become the main source of tension and instability in the 21st century. "Taking 
into account that most of the 2.4 billion people who will have increased the world’s population by 2050, will 
be born in low aquifer level countries, flows of refugees trying to save themselves from thirst will most likely 
become commonplace. Such refugees number will be particularly large in the arid and waterless regions, 
where population is rapidly growing beyond water availability. These areas fall into hydrological poverty"3. 
In fact, for the 25 million people, the War for the Living Space has already begun. According to the Institute 
for Environment and Human Security: "this year, 25 million people worldwide have been forced to leave 
their habitats for reasons of inappropriate environment (compared to 22 million refugees because of civil 
wars and all kinds of persecution)", and disappointing prognosis is suggested that the number of future 
"climate refugees" will have increased to 250 million by 2050"4. 

Despite the well-justified conclusions of modern scientists and the warning about the risks of global 
climate-ecological catastrophe, which is able to provoke local socio-political crises, protests, riots, 
revolutions, wars (due to scarcity of basic resources – food, drinking water, medical supplies, areas suitable 
for living, etc.), and subsequently the global social tragedy – the Global Ecological War for Survival, – today, 
many countries "behave selfishly and are not if a hurry to spend preventively on the worldwide anti-crisis 
measures, considering such a behavior permissible, until then these problems will directly affect them. The 
same is true regarding the ratification of a number of international agreements regulating and limiting 
interventions in ecosystems, production of raw materials, industry, agriculture, military-industrial complex. 
Most political players in the modern world are not in a hurry to limit themselves"5, however, as Ban Ki-moon 
noted "We must especially help the poorest and most vulnerable layers of the population. Climate change 
increases the risk for hundreds of millions of people … Nine out of ten deaths due to natural disasters happen 
in low- and middle-income countries. These states need special attention. However, reducing the risks of 
disasters is in everyone’s interest and everyone’s business"6. 

To sum up it is obviously needed to prioritize the environmental issue in the global political and 
economic space and to realize the need for global integration in order to save Modern Civilization and the 
possibility of further evolution of Humanity in harmony with the nature of the Earth. The responsibility and 
cooperation are emphasized by environmental policy expert Lester Brown – "We have to make a choice 
between the future where food prices will be rising steadily, famine will be spreading and political instability 
will also increase, and the future where food prices will be stabilized and dependence on oil and carbon 
emissions will be sharply decreased"7, and he adds, "If leading countries do not announce general 
mobilization to regulate population number, climate stabilization and groundwater supplies, for the sake of 
soil conservation, protection of farmland… the threat will only be increasing"8. 

                                                      
1 Браун, Л. (2010). Как избежать климатических катастроф? План Б 4.0: спасение цивилизации. Москва: Эксмо, 5. 
2 Винс, Г. (2016). Приключения в антропоцене. Путешествие к сердцу планеты, которую мы создали. Москва: 
Колибри, 209. 
3 Браун, Л. (2010). Как избежать климатических катастроф? План Б 4.0: спасение цивилизации. Москва: 
Эксмо, 94. 
4 Institute for Environment and Human Security (2019). United Nations University. <http://www.ehs.unu.edu/>. 
5 Безгодов, А. (2016). Планетарная рента как инструмент решения глобальних проблем. Санкт-Петербург: 
Питер, 13. 
6 Протоколы Третьей Всемирной Конференции ООН По Снижению Риска Бедствий (14-18 марта 2015), 
Сендай, Япония, 42. <https://www.unisdr.org/files/45069_proceedingsthirdunwcdrrru.pdf>. 
7 Браун, Л. (2010). Как избежать климатических катастроф? План Б 4.0: спасение цивилизации. Москва: Эксмо, 85. 
8 Браун, Л. (2010). Как избежать климатических катастроф? План Б 4.0: спасение цивилизации. Москва: Эксмо, 74. 
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The problems of bilateral relations between Turkey and Egypt are studied at the present stage. 
The events of the Arab Spring have been characterized as a turning point in Egyptian-Turkish 
bilateral relations. The focus is on the period from 2013 to the present as the stage of the highest 
tension in relationships. It is argued that the confrontation between Turkey and Egypt is one of 
the major obstacles to achieving stability in the Middle East region. The prerequisite for the 
escalation of tension between Turkey and Egypt is the activation of RT Erdoğan’s Middle East 
foreign policy, support for the Muslim Brotherhood movement. It is noted that Turkey and Egypt 
occupy opposite positions on the issue of Turkey’s offensive operations in Syria, as well as Turkey’s 
introduction of troops into Libya. Dynamic economic cooperation between Turkey and Egypt has 
been noted, despite growing political tensions in relations. 
Keywords: Middle East, Turkey, Egypt, Turkish-Egyptian relations. 

Єгипет та Туреччина – дві найбільші країни Східного Середземномор’я; спільно з Іраном вони 
охоплюють близько половини населення Близькосхідного регіону. Обидві держави є потужними 
у воєнному аспекті акторами1. Також Анкара та Каїр – важливі центри ісламського світу, які 
позиціюють себе центрами сунітського ісламу. Та попри певні точки дотику, між країнами є низка 
розбіжностей, хоч Анкарі та Каїру на новітньому етапі наразі вдавалося уникати збройного 
протистояння. Напруга в турецько-єгипетських взаєминах почала стрімко наростати від 2013 р., 
позначаючись на політичній ситуації у Лівії, Сирії, Східному Середземномор’ї. Ця конфронтація 
постає як одна зі загроз для досягнення стабільності на Близькому Сході. 

Взаємини між Туреччиною та Єгиптом здавна були ускладнені; довготривало землі Єгипту 
входили до Османської імперії. В минулому відносини часто загострювалися: дві війни між 
Османською імперією та Мамлюцьким султанатом (1485-1491; 1516-1517)2, дві війни між 
Османською імперією та османським управителем Єгипетського еялета (1831-1833; 1839-1841)3 і 
низка інших конфліктів. Наростання потужності Єгипту зумовило навіть його плани у 1830-х рр. 
завоювати Османську імперію. Напруженість між Туреччиною та Єгиптом зберігалася у період, коли 
Єгипет з 1867 р. був напівнезалежною провінцією Османської імперії4. 
                                                      
1 Middle East Military Strength (2020). <https://www.globalfirepower.com/countries-listing-middle-east.asp> 
(2020, лютий, 17).  
2 Іналджик, Г. (1998). Османська імперія: класична доба 1300–1600. Київ: Критика. 
3 Dupuy, R.E., Dupuy, T.N. (1977). The encyclopedia of military history from 3500 B.C. to the present.  
Harper & Row. 
4 У 1867–1914 рр. існувала єгипетська автономна монархічна держава у складі Османської імперії 
Єгипетський хедиват. 19.12.1914 р. вона перетворена на Єгипетський султанат, що остаточно порвав 
з Османською імперією та став протекторатом Британської імперії. 
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Після розпаду Османської імперії Туреччина та Єгипет пішли відмінними шляхами. Розвиток 
відносин з арабськими країнами не був пріоритетом турецької влади періоду М. К. Ататюрка. Єгипет 
опинився в групі країн, де знайшли притулок противники секуляризаційних реформ турецького 
лідера; прикладом є відомий поет М. А. Ерсой – автор державного гімну Турецької Республіки, який 
мігрував у 1925 р. Каїр навіть став центром антитурецької діяльності у міжвоєнний період. Проте дві 
держави на цьому етапі встановили дипломатичні відносини (1925 р.) – спершу на рівні тимчасово 
повіреного у справах, згодом (у 1948 р.) – на рівні посла. Водночас до липня 1952 р. в Єгипті правила 
монархічна династія Мухаммеда Алі, яка внутрішню та зовнішню політику спрямувала «на боротьбу 
за виведення Єгипту з-під впливу Туреччини та створення нової арабо-мусульманської імперії»1. 
Після революції 1952 р. республіканська влада, очолювана президентом Ґ. А. Насером (1952–
1970 рр.), позиціювала арабський регіон природною зоною впливу та лідерства Єгипту. 

У 1970-х рр. Єгипет здійснив проамериканський розворот завдяки політиці президента 
А. Садата. Однак замість потеплішання відносин Туреччини (члена НАТО) та Єгипту, конкуренція 
в регіоні Східного Середземномор’я між ними лише посилилася. Розчарування Туреччини викликала 
відсутність підтримки її політики Єгиптом в кіпрському питанні. Відтак між країнами довший час 
зберігалася неагресивна конкуренція, яка була порушена виходом на політичну арену Р. Т. Ердогана 
та Партії справедливості та розвитку. 

Причиною наростання напруги між Туреччиною та Єгиптом була, найперше, активізація 
Р. Т. Ердоганом близькосхідного зовнішньополітичного курсу, його ініціативи у вибудовуванні 
взаємин з політичними партіями різних країн, пов’язаних із релігійно-політичною асоціацією 
«Брати-мусульмани». Тодішній єгипетський глава держави Х. Мубарак насторожено оцінював 
близькосхідну політику Туреччини та розглядав її як спробу підриву іміджу Єгипту, втручання 
у його внутрішню політику. Але взаємна вигода від економічної співпраці стримувала країни від 
ескалації політичної напруги: за період 2002–2013 рр. товарообіг між Єгиптом і Туреччиною 
збільшився з 301 млн до 5 млрд дол.2 

Події «Арабської весни» стали переломними у єгипетсько-турецьких двосторонніх взаєминах. 
Саме Р. Т. Ердоган був першим світовим лідером, який під час революції 2011 р. закликав президента 
Х. Мубарака прислухатися до вимог протестувальників, залишити свою посаду3. Коли ж 
Р. Т. Ердоган після революції (12.09.2011 р.) здійснив перший офіційний візит до Єгипту, то його 
в цій поїздці супроводжувало шість міністрів та дві сотні підприємців для проведення чисельних 
перемовин і укладення угод. Цей візит став дипломатичним успіхом Туреччини: підписано 
тринадцять угод, заплановано значне (втричі) зростання інвестицій та обсягів двосторонньої торгівлі 
та под. Невдовзі після цього знакового візиту міністр закордонних справ Туреччини А. Давутоґлу 
озвучив бачення стратегічного союзу між Єгиптом і Туреччиною як «вісі демократії»4. А. Давутоґлу 
закцентував, що оскільки саме Туреччина та Єгипет є найпотужнішими державами Близького Сходу, 
то вони мають взяти на себе відповідальність стати провідниками нової демократії на теренах від 
Чорного до Червоного морів. Водночас в єгипетському суспільно-політичному дискурсі звучали й 
критичні оцінки політики Туреччини щодо Єгипту: Р. Т. Ердоган використовує Єгипет виключно 
задля реалізації стратегічних планів своєї держави. 

Під час другого візиту Р. Т. Ердогана до Єгипту (листопад 2012 р.) турецький прем’єр-міністр 
виступив з великою промовою в Каїрському університеті, у якій: 1) підтримано політику М. Мурсі 
щодо відкликання посла Єгипту з Ізраїлю через повітряні удари Ізраїлю по Сектору Гази, у результаті 
яких був убитий глава військового крила руху ХАМАС А. Джабарі; 2) запропоновано, щоб 
єгипетсько-турецький альянс забезпечував мир і стабільність у Східному Середземномор’ї, 
унеможливлюючи використання Ізраїлем сили; 3) закцентовано на єдності Єгипту та Туреччини 
(«Egypt and Turkey are one hand»). 

Однак тодішні очікування Р. Т. Ердогана просунути турецько-єгипетське стратегічне 
партнерство не виправдалися з причини швидкого падіння популярності курсу президента М. Мурсі. 

                                                      
1 Бовсунівський, П., Курас, А. (2010). Зовнішня політика Єгипту: балансування в боротьбі за регіональне 
лідерство. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 

НАН України, 4, 462. 
2 Cagaptay, S., Sievers, M. (2015). Turkey and Egypt’s Great Game in the Middle East. Foreign Affairs. 
3 PM proud of stance against Mubarak, slams opposition (15 Feb 2011). Hurriyet Daily News. 
4 Fouad, T. (2011). Egypt and Turkey, an Axis against Democracy? <https://democrati.net/2011/09/30/egypt-and-turkey-
an-axis-against-democracy/> (2019, грудень, 08). 
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З огляду на конституційно-правові ініціативи єгипетського глави держави опозиція звинуватила його 
в спробі узурпувати владу в країні, закріпити шаріат єдиним джерелом права тощо. Ці ініціативи 
намагалися бути впроваджені на тлі соціально-економічного колапсу в країні, який підсилював 
протестні настрої. Зусилля Туреччини у допомозі Єгипту досягти домовленостей з МВФ для 
стабілізації країни не мали успіху. Турецькі ініціативи щодо пільгових торговельних угод, сприяння 
турецьким приватним інвестиціям для Єгипту також не мали позитивного впливу на загальну 
ефективність адміністрації М. Мурсі. 

Стрімке охолодження відносин Туреччини та Єгипту спричинило відсторонення в липні 2013 р. 
єгипетськими військовими від влади президента-ісламіста М. Мурсі. Т. Р. Ердоган відкрито засудив 
переворот і репресії проти опозиції в Єгипті після приходу до влади А. Ф. Ас-Сісі. За словами 
Р. Т. Ердогана, він «ніколи не поважатиме тих, хто приходить до влади шляхом переворотів»1; будь-
які перевороти ним схарактеризовані ворогами демократії. Уряд А. Ф. Ас-Сісі в оцінці Р. Т. Ердогана 
є «воєнною хунтою». Анкара запропонувала переслідуваним2 активістам руху «Брати-мусульмани», 
які були соратниками М. Мурсі, притулок і захист від нової єгипетської влади3. 

З огляду на репресії проти членів та симпатиків руху «Брати-мусульмани» (різанина  
14.08.2013 р.), Туреччина в серпні 2013 р. звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням ввести 
санкції проти єгипетського глави держави4. Після того, як Р. Т. Ердоган назвав ці події «розправою над 
мирними протестувальниками» і закликав притягнути президента А. Ф. Ас-Сісі до відповідальності, 
Єгипет скасував спільні військово-морські навчання з флотом Туреччини, заплановані на жовтень  
2013 р. Міністерство закордонних справ Єгипту звинуватило Туреччину в втручанні у внутрішню 
політику Єгипту. Конфлікт між державами поширився на питання дипломатичного представництва,  
в результаті чого дипломатичні відносини між Туреччиною та Єгиптом були істотно погіршені – посли 
обох держав були відкликані, а взаємини й нині підтримуються на найнижчому рівні дипломатичних 
контактів – повірених у справах. 

Невдовзі після військового перевороту 2013 р. в Єгипті Р. Т. Ердоган звернувся до Ради Безпеки 
ООН ввести санкції проти Єгипту, заявивши, що відносини не нормалізуються, допоки не будуть 
виконані умови: звільнення усуненого президента М. Мурсі; анулювання усіх вироків смертної кари; 
звільнення політичних в’язнів; скасування заборони на функціонування релігійних політичних партій. 

Подальше погіршення єгипетсько-турецьких відносин спричинили дії Ізраїлю в липні 2014 р. 
у Секторі Гази (операція «Незламна скеля»). Тоді було порушене перемир’я, досягнуте раніше 
за посередництва Єгипту. Р. Т. Ердоган назвав єгипетського президента А. Ф. Ас-Сісі «незаконним 
тираном», якому не можна довіряти перемовини між сторонами конфлікту. 

У вересні 2014 р. в єгипетсько-турецьких відносин була перспектива покращення, коли на рівні 
міністрів закордонних справ двох держав була запланована зустріч у Нью-Йорку в ході проведення 
Генеральної Асамблеї ООН. Однак ця зустріч була скасована єгипетським дипломатом на тлі дій 
Р. Т. Ердогана щодо президента Єгипту А. Ф. Ас-Сісі. Коли лідерам Туреччини та Єгипту було 
запропоновано сідати за один стіл під час обіду, влаштованого Генеральним секретарем ООН Пан Гі 
Муном5, Р. Т. Ердоган залишив дипломатичний прийом. Президент Туреччини Р. Т. Ердоган назвав 
єгипетського главу держави «нелегітимним тираном», а дії ООН схарактеризував як спробу ООН 
легітимізувати політика, який прийшов до влади шляхом перевороту. Власне реакцію ООН на події 
2013 р. в Єгипті Р. Т. Ердоган назвав бездіяльністю щодо повалення легітимного президента 
(М. Мурсі) та вбивства тисяч людей, які хотіли захистити свій вибір. 

У ніч з 15 на 16 липня 2016 р., коли в Туреччині було зроблено спробу військового перевороту, 
щонайменше три єгипетські друковані видання уже вранці 16 липня вийшли друком з ейфорійними 

                                                      
1 PM Erdoğan says he won’t back down from stance that led to row with Egypt (23 Nov 2013). Hurriyet Daily News. 
2 Безкомпромісна політика Єгипту щодо руху «Братів-мусульман» пояснюється боротьбою з ісламським 
екстремізмом. У свою чергу «Брати-мусульмани» вважають свої дії цілком виправданими, адже вони прийшли 
до влади в Єгипті у 2012 р. через демократичні вибори. 
3 Лояльне ставлення Туреччини до руху «Братів-мусульман» базується на ідеологічній схожості між ними та 
керівною в Туреччині Партією справедливості та розвитку. Це призвело до того, що Туреччина (як і Катар) 
стали основними критиками чинного єгипетського режиму. 
4 Cagaptay, S., Sievers, M. (8 Mar 2015). Turkey and Egypt’s Great Game in the Middle East. Foreing Affairs. 
5 Turkey’s Erdogan refused sitting on table with Egypt’s Sisi (2014). <worldbulletin.net/diplomacy/turkeys-erdogan-
refused-sitting-on-table-with-egypts-sisi-h145266.html> (2020, січень, 14). 
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заголовками про повалення Р. Т. Ердогана1, зокрема Al-Ahram (наймасовіша щоденна газета Єгипту), 
Akhbar-Al-Youm, Al-Masry Al-Youm. Уряд Єгипту утримався від будь-яких коментарів щодо подій 
ночі 15-16 липня, окрім поведінкових рекомендацій громадянам Єгипту, які перебували на цей час 
у Стамбулі. 

Нещодавня смерть2 експрезидента Єгипту М. Мурсі стала ще однією причиною загострення 
турецько-єгипетських двосторонніх взаємин. В оцінках Р. Т. Ердогана М. Мурсі є «мучеником», а 
його смерть є свого роду убивством (ставиться під сумнів надання належної медичної допомоги 
ув’язненому, критично оцінюються умови його утримання). Відзначимо, в ході 74-ої сесії 
Генеральної Асамблеї ООН Р. Т. Ердоган заявив, що його держава домагатиметься справедливого та 
незалежного розслідування причин смерті М. Мурсі. 

У роки президентства М. Мурсі Туреччина та Єгипет солідаризувалися у критиці сирійської 
влади та щодо палестинського питання. У червні 2013 р. (тобто, незадовго до революційних подій) 
Єгипет розірвав дипломатичні зв’язки з режимом Б. Асада. Однак після революції нова єгипетська 
влада перейшла від спершу неофіційної до відкритої (з листопада 2016 р.) підтримки Б. Асада 
в громадянській війні у Сирії попри перспективу погіршення стосунків Єгипту з низкою держав3; було 
відновлено дипломатичні відносини Єгипту та Сирії. Зауважимо, що ще в ході військового перевороту 
в Єгипті 2013 р. Б. Асад уже привітав його результати. В політичному дискурсі відтак були озвучені 
гіпотези про відродження єгипетсько-сирійського партнерства, як у період «холодної війни»4.

Така підтримка Єгиптом Сирії, ймовірно, мала підґрунтям вороже ставлення режиму 
президента А. Ф. Ас-Сісі до руху «Братів-мусульман». Об’єднані взаємною неприязню до «Братів-
мусульман», уряди в Каїрі та Дамаску переглядають комплекс питань, що стосуються політичного 
ісламу, екстремізму та тероризму. У випадку перемоги опозиції в Сирії, Єгипет не виключає чергової 
активізації «Братів-мусульман» й на своїй території. Також уряд Єгипту докладає зусиль для 
повернення Сирії членства у Лізі арабських держав (була виключена у 2011 р., що поглибило її 
зовнішньополітичну ізоляцію). Відтак, підтримка Єгиптом режиму Б. Асада пояснюється життєво 
важливими колективними інтересами арабських держав проти неоосманської загрози, спричиненої 
амбітною зовнішньою політикою Анкари щодо Близького Сходу та Північної Африки. 

Активізація просирійських настроїв в Єгипті посилилася після початку Туреччиною 09.10.2019 р. 
військової операції «Джерело миру». Єгипет приєднався до держав, які засудили цю наступальну 
операцію. З позиції Єгипту операція «Джерело миру» є вторгненням на землю арабської держави 
(Сирійської Арабської Республіки) та агресією щодо її суверенітету. Розпочато обговорення ймовірності 
бойкоту турецьких товарів у відповідь на цю агресію проти курдів. З ініціативи Єгипту була скликана 
екстрена нарада керівників зовнішньополітичних відомств країн-учасниць Ліги арабських держав 
(12.10.2019 р.), щоб випрацювати єдину позицію щодо операції «Джерело миру», однак її виробити 
не вдалося через розбіжності в поглядах арабських держав5. Влада Єгипту фактично підтримала 
сирійських курдів, які опинилися перед викликом військового наступу Туреччини. Згодом Єгипет зробив 
кілька спроб підняти питання про турецький наступ на Сирію на зустрічах з офіційними представниками 
США та країн ЄС. За оцінками Єгипту, дії Туреччини в Сирії відкрили новий фронт у восьмирічній 
сирійській громадянській війні, що створило перспективу нової гуманітарної катастрофи. 

Хоча раніше в сирійській кризі підтримка Єгиптом уряду Б. Асада вносила напругу в відносини 
з впливовими державами Перської затоки (найперше – зі Саудівською Аравією), нині підтримка 
Єгиптом чинного режиму Сирії спричиняє менше суперечностей. Від початку операції «Джерело 
миру» наростальна відкритість Єгипту до режиму Б. Асада пов’язана не лише з опозицією більшості 

                                                      
1 Rohan, B. (2016). Egyptian media prematurely hailed Erdogan overthrow. <https://www.timesofisrael.com/ 
egyptian-media-prematurely-hails-erdogan-overthrow/> (2020, лютий, 01). 
2 17.06.2019 р. у нього стався серцевий напад у залі суду, де слухалася його справа за звинуваченнями 
у шпигунстві на користь Катару. Загалом проти М. Мурсі від часу його відсторонення від влади було відкрито 
п’ять судових справ. 
3 Це президент Єгипту А. Ф. Ас-Сісі озвучив в інтерв’ю португальській телекомпанії RTP у листопаді 2016 р. 
<https://twitter.com/RudawEnglish/status/801349011609358338>. 
4 Cafiero, G. (2019). Egypt’s Growing Support for Bashar al-Assad. <https://insidearabia.com/egypts-growing-
support-for-bashar-al-assad/> (2020, січень, 23). 
5 Союзники Туреччини (Катар, Сомалі та уряд Західної Лівії) зайняли відмінну позицію щодо оцінки дій 
Туреччини у Сирії. 
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держав-учасниць Ради співробітництва арабських держав Перської затоки до дій Туреччини, а й 
з тенденцією серед цих держав повторно визнати легітимність сирійського уряду Б. Асада1. Влада 
Єгипту закликала своїх союзників у Перській затоці згуртуватися на підтримку Б. Асада та протидіяти 
турецькому впливу2. 

Конфліктні інтереси Єгипту та Туреччини впливають і на інші гарячі точки на Близькому Сході, 
зокрема на відносини з Лівією, з якою Єгипет має 1200 км державного кордону. Єгипет різко критикує 
відправлення Туреччиною у 2020 р. військових до Лівії для надання допомоги визнаній ООН владі. 
Відтак перекидання туди турецьких військ розглядається як у площині загрози національній безпеці 
Єгипту, так і з точки зору стабільності у Східному Середземномор’ї. У Лівії дві аналізовані держави 
підтримують протилежні сторони конфлікту: Єгипет (як і ОАЕ, Саудівська Аравія) підтримує 
командувача Лівійської національної армії Х. Хафтара, а Туреччина – Уряд національної згоди 
прем’єр-міністра Ф. Сарраджа. Єгипет звинувачує Уряд національної згоди у підтримці 
екстремістських ісламістських ополчень і наданні їм політичної та військової підтримки. Спільно 
з країнами-партнерами в лівійському питанні Єгипет поставляє через єгипетсько-лівійський кордон 
військам Х. Хафтара зброю та боєприпаси в обхід запровадженого ембарго, надає фінансову 
підтримку. У Х. Хафтарі уряд Єгипту вбачає опозицію руху «Братів-мусульман» та іншим 
ісламістським організаціям у Північній Африці. Інтерес Єгипту щодо Лівії становлять й родовища її 
нафти: компанії, які займаються там видобутком нафти3, продають її за ціною нижче ринкової. 

У відповідь на скерування Туреччиною військових до Лівії, Єгипет провів серію військових 
навчань. Зокрема, «Qadir 2020»4 проведені вздовж лінії кордону з Лівією. На відкритті цих навчань 
був присутній президент Єгипту А. Ф. Ас-Сісі, що сигналізує про увагу керівництва держави 
до питання боєздатності війська. Також у січні 2020 р. Єгипет відкрив нову військову базу 
на Червоному морі – Berenice Military Base5. Ці дії мали метою сигналізувати Туреччині про 
боєготовність єгипетської армії, потужності якої останніми роками помітно зросли. 

Точкою зіткнення інтересів Туреччини та Єгипту виступає й територіальний сусід Єгипту – 
Республіка Судан. В арабському політичному дискурсі відносини між Єгиптом та Суданом 
характеризуються як «холодна війна» («аль-харб аль-барід»). Наприкінці 2018 – на початку 2019 рр. 
у Судані пройшла хвиля протестів зі соціально-економічними вимогами до уряду та гаслами 
відставки багаторічного авторитарного глави держави О. Аль-Башира (11.04.2019 р. пішов у відставку 
в ході військового перевороту) – відбулася зміна влади з авторитарної на військову. Однак ще у 2017 
р. Туреччина та Судан уклали угоду про передачу Туреччині суданського острова Суакін у Червоному 
морі на 99 років. Фактично Туреччина повернула собі османський форпост на Червоному морі6. 
Єгипет та інші арабські держави вбачають у цьому ще одну загрозу безпеці арабських держав через 
ймовірність розміщення Туреччиною на острові військової бази або ж об’єктів військової 
інфраструктури7. Очевидно, в такий спосіб Туреччина прагне посилити свій вплив у регіоні, адже 
повз острів Суакін проходять міжнародні торгові шляхи. Відзначимо, що такими діями, як 
налагодження Туреччиною стосунків зі Суданом, ймовірність спорудження військової бази на острові 
Суакін тощо, кинуто прямий виклик зоні впливу Каїру. 

                                                      
1 Наприклад, Султанат Оману не переривав зв’язки з Сирією; ОАЕ, Бахрейн, Судан і Палестинська автономія 
уже понад рік, як відновили дипломатичні відносини з Сирією. Катар як союзник Туреччини налаштований 
проти реорганізації відносин з Дамаском. Не виключена перспектива зближення й Саудівської Аравії 
з режимом Б. Асада. Зауважимо, що рух країн Перської затоки до нормалізації відносин з Дамаском 
відбувається в межах наростання сили Російської Федерації щодо регіону Близького Сходу. 
2 Maher, M., Tsukerman, I. (2019). Tensions Between Egypt and Turkey Are on the Rise. Washington Institute 
for Near East Policy. <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/tensions-between-egypt-and-turkey-are-
on-the-rise> (2020, лютий, 04). 
3 У січні 2020 р. через військові дії всі свердловини були законсервовані, через що лівійська економіка зазнає 
значних втрат. 
4 Назва операції у перекладі з арабської – «здатний». Вона позначає готовність Єгипту протидіяти діям 
Туреччини у Лівії та Середземному морі. 
5 Egypt’s biggest military base on the Red Sea in details (2020). <https://egyptindependent.com/egypts-biggest-
military-base-on-the-red-sea-in-details/> (2020, січень, 15). 
6 З 1517 по 1865 рр. острів Суакін належав Османській імперії. 
7 Maguid, M.A. (2018). Why Egypt is concerned over Sudan-Turkey’s Suakin deal. 
<https://www.egypttoday.com/Article/2/39419/Why-Egypt-is-concerned-over-Sudan-Turkey-s-Suakin-deal> 
(2020, лютий, 07). 
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Напругу в відносини Туреччини та Єгипту вносять родовища газу в Східному Середземномор’ї. 
У 2015 р. біля узбережжя Єгипту було виявлене велике газове родовище у Середземному морі; відтак 
ця держава наділена потенціалом стати великим експортером газу до Європи. Однак Туреччина 
виступає одним із головних опонентів Єгипту та його партнерів щодо енергетичних проєктів. 
Туреччина претендує стати енергетичним хабом; саме з цією метою виник російсько-турецький 
альянс постачання газу на ринок ЄС («Турецький потік»). 

Ще у листопаді 2014 р. у Каїрі відбувся тристоронній саміт між Єгиптом, Грецією та Кіпром 
із питань розмежування морських кордонів у Східному Середземномор’ї та вивчення перспектив 
видобутку газу між узбережжями Кіпру та Єгипту. Єгипет дотримується укладених угод з метою 
маргіналізації та послаблення турецьких позицій у водах, що оточують Кіпр. З позиції Туреччини, дії 
Кіпру з розвідки газових родовищ порушують невіддільне право на природні ресурси турків-кіпріотів, 
які є співвласниками острова. 

Уряд Єгипту солідаризувався з владою Греції та Кіпру щодо неправомірних дій Туреччини 
у виключній морській економічній зоні Кіпру, порушення Туреччиною повітряного простору та 
територіальних вод Греції та з інших проблем. У січні 2019 р. Єгипет спільно з Грецією, Кіпром, 
Італією, Йорданією, Ізраїлем і Палестинською автономією запустили платформу для діалогу країн 
«Східносередземноморський газовий форум» (Eastern Mediterranean Gas Forum). Завданням форуму є 
уможливити, щоб Східний регіон Середземномор’я став конкурентним регіоном на міжнародних 
ринках нафти та газу. Туреччина ж, яка була не запрошена до форуму, протистоїть зусиллям 
конкурентів щодо забезпечення прав на газову розвідку в цьому районі, найперше – 
на континентальному шельфі Республіки Кіпр. Отже, Єгипет вступив в альянс найперше з Кіпром і 
Грецією для недопущення Туреччини до родовищ енергоносіїв у Східному Середземномор’ї. 

Також відзначимо, що Єгипет спільно з низкою країн розірвав у 2017 р. стосунки з Катаром, 
запідозреним у фінансуванні тероризму, схвалив план продовольчої блокади цієї країни. Натомість 
Туреччина підтримала Катар в умовах політичної та продовольчої блокади та нині розглядає його як 
свого стратегічного партнера на Близькому Сході. 

Окремо виділимо блок проблем, пов’язаних із політикою пам’яті. Найперше, погодимося 
з дослідниками, які відзначають, що «коріння сучасних відносин Туреччини з іншими державами 
криється в історичній пам’яті підкорених народів»1. Державні утворення на території нинішнього 
Єгипту довготривало були васально залежні від Османської імперії. Це породжує низку проблем 
сьогодення, з-поміж яких зупинимося на перейменуванні вулиць – вже класичній політичній 
технології у відносинах держав, які конфронтують. У єгипетсько-турецьких відносинах вона також 
застосовується. Наприклад, у 2018 р. губернатором Каїру ініційовано перейменування вулиці 
Селіма I2. Це перейменування дуже значуще з позиції політики пам’яті, адже саме Селім I у 1517 р. 
завоював єгипетські землі, завершив війну проти Мамлюкського султанату, який існував на території 
Єгипту. Саме з ініціативи Селіма I єгипетська армія була розпущена, а власне Єгипет на майже чотири 
століття був підпорядкований Османській імперії. Згадана ініціатива перейменування вулиці Селіма I 
розглядається як крок до відновлення історичної справедливості з огляду на суперечливу оцінку ролі 
цього діяча в історії Єгипту. Зауважимо, що до того часу, поки відносини між Туреччиною та Єгиптом 
не набули характеристики «холодної війни», назва вулиці не викликала застережень. 

Політика пам’яті увиразнюється й у веденні культурної війни, зокрема, шляхом заборони для 
перегляду певної кінопродукції. В Єгипті окремі телевізійні серіали турецького виробництва 
позиційовані як такі, що викривляють історичні факти та поширюють дезінформацію. З позиції Єгипту, 
Р. Т. Ердоган, намагаючись відродити Османську імперію, використовує для цього телевізійні драми 
зі спотвореними історичними сюжетами. Дар аль-Іфта3 чітко вказує на заборонені до перегляду 
серіали. Найперше, це «Dirilis Ertugrul» («Resurrection Ertugrul»), «Valley of the Wolves». Згадані 
кінострічки схарактеризовані як такі, що експортують глядачам ідею про Туреччину як лідера халіфату, 
відповідального за мусульман усього світу, їх порятунок від гноблення та несправедливостей4. 

                                                      
1 Павленко, В.І., Бочарніков, В.П., Свєшніков, С.В. (2015). Політика безпеки і воєнно-політичні відносини 
Туреччини. Наука і оборона, 1, 3. 
2 Селім I – султан Османської імперії XVI століття, який здійснив велетенські завоювання; перший халіф ісламу. 
3 Ісламський релігійний центр Dâru’l-İftâ – орган влади Єгипту, який видає релігійні укази (фетви). Фетви є 
тлумаченням певним проповідником тієї чи іншої сури Корану. Проповідник через фетви роз’яснює населенню 
норми Корану, які потім покладені в основу законів моралі та етики. 
4 Egypt fatwa bans Ertugrul, Turkish soaps (2020). <https://www.middleeastmonitor.com/20200212-egypt-fatwa-bans-
ertugrul-turkish-soaps/>, (2020, лютий, 12). 
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Напруга між державами увиразнюється й в інформаційному полі. 14.01.2020 р. єгипетська влада 
затримала чотирьох працівників офісу турецького інформаційного агентства Anadolu в Каїрі 
за звинуваченням у поширенні неправдивих новин і діяльності без ліцензії. Функціонування Anadolu 
Agency було схарактеризоване як таке, що суперечить інтересам Єгипту, створює загрозу 
національній безпеці цієї країни, формує її негативний імідж за кордоном. Журналісти Anadolu 
Agency були звинувачені в наданні допомоги руху «Брати-мусульмани» для досягнення 
антиєгипетських цілей. Такий рейд проти турецького медіа є одним з інструментів ескалації напруги 
Єгиптом проти Туреччини. Водночас відзначимо, що в Єгипті існують проблеми зі свободою слова, 
наприклад, заблоковані Facebook, BBC та ін. 

Президент Р. Т. Ердоган демонструє амбівалентну поведінку. Наприклад, з одного боку він 
критикує Єгипет за застосування смертної кари; з іншого боку, він же шкодує, що в Туреччині таке 
покарання було скасоване (2004 р.), і вважає за доцільне повернення до його застосування1. 

У більшості випадків міжнародна торгівля та політика новітніх держав є взаємозалежні. Міцні 
політичні зв’язки сприяють зростанню товарообігу, інвестицій тощо. Однак ця закономірність не є 
характерна єгипетсько-турецькій співпраці. Попри різке погіршання від 2013 р. політичних відносин, 
економічні стосунки двох держав продовжували визначатися угодою про вільну торгівлю 
від 27.12.2005 р. (набула чинності 01.03.2007 р. і діє досі)2. Ця угода вивела торговельні відносини 
двох держав на новий рівень. Наприклад, за результатами 2018 р. експорт Туреччини до Єгипту 
становив 3,05 млрд дол., що на 29,4 % більше у порівнянні з 2017 р., а експорт Єгипту до Туреччини 
2018 р. склав 2,19 млрд дол., що на 9,68 % більше за попередній рік. За результатами 2018 р. саме 
Туреччина була другим за обсягом імпортером єгипетських товарів у світі, після Італії. Зауважимо, 
що ініціативи припинити дію угоди про вільну торгівлю звучали в Єгипті й під час розпалу політичної 
кризи (2013 р.), і сьогодні. 

Отже, зміна влади в Єгипті у 2013 р. не мала відчутного впливу на обсяги торгівлі між 
Туреччиною та Єгиптом; жодних адміністративних обмежень до експортерів з обох країн 
не приймалися. Попри політичну напругу Туреччина постійно виявляла зацікавленість у розширенні 
торговельних зв’язків з Єгиптом, використання Суецького каналу для збереження доступу на ринки 
країн Східної Африки та Близького Сходу. Й нині Міністерство закордонних справ Туреччини 
називає Єгипет «головним комерційним партнером на Африканському континенті3. Очевидно, що 
згортання економічної співпраці не є вигідним ні Туреччині, ні Єгипту. Водночас підтримка 
на нинішньому рівні чи можлива активізація бізнес-співпраці не стане чинником зняття політичної 
напруги у відносинах двох держав. 

На відміну від активної торговельної співпраці, інвестиційні проєкти Туреччини в Єгипті були 
зупинені після зміни влади в Єгипті. Однак втрата цього джерела інвестування для Єгипту не була 
принципова з огляду на потужну підтримку кількома державами регіону Перської затоки, зокрема 
пакети фінансової допомоги одразу після зміни влади у 2013 р. надали Кувейт, ОАЕ та Саудівська 
Аравія4. 

У 2020 р. (після рішення Туреччини щодо Лівії) єгипетські законодавці вкотре актуалізували 
питання економічного бойкоту Туреччини: заборона імпорту турецьких товарів, скасування всіх угод 
про вільну торгівлю між Каїром та Анкарою і под. Тиск на турецьку економіку розглядається 
єгипетською стороною як один із механізмів підриву легітимності Р. Т. Ердогана та способів 
запобігання реалізації Туреччиною політики неоосманізму. 

Турецький мислитель-опозиціонер Ф. Ґюлен, якого нинішня турецька влада вважає ідейним 
натхненником військового перевороту в Туреччині 2016 р., висловив думку, що допоки при владі 
в Туреччині перебуває Р. Т. Ердоган та Партія справедливості та розвитку, нормалізація відносин між 
Туреччиною та Єгиптом унеможливлена5. Є висока ймовірність того, що стосунки Туреччини 
                                                      
1 Суспільна дискусія в Туреччині щодо повернення до застосування смертної кари активізувалася після спроби 
військового перевороту в липні 2016 р. Р. Т. Ердоган не виключив проведення референдуму з цього питання. 
2 Agreement Establishing a Free Trade Area between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Turkey (2005). 
<http://www.sis.gov.eg/newvr/Turkey_Egypt_FTArea.pdf>, (2020, лютий, 12). 
3 Relations Between Turkey and Egypt (2020). <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-egypt.en.mfa>. 
(2020, лютий, 18). 
4 Worth, R.F. (10 July 2013). Egypt Is Arena for Influence of Arab Rivals. The York Times. 
5 Return of relations between Egypt, Turkey almost impossible under Erdogan: Fethullah Gülen Interview  
(Oct 2 2019). Egypt Independent. 
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з Єгиптом не будуть найближчим часом ренововані внаслідок відмінного ставлення двох держав 
до руху «Братів-мусульман»1. 

Очевидно, що А. Ф. Ас-Сісі розглядає Р. Т. Ердогана як основного суперника у справах 
політики арабських держав Леванту2. Умовою відновлення двосторонніх зв’язків Туреччини та 
Єгипту єгипетська сторона, найперше, називає визнання Анкарою легітимності відсторонення від 
влади М. Мурсі, а також усіх подальших реформ в країні. Турецька ж сторона першочерговою умовою 
вважає невідкладне амністування прихильників М. Мурсі та «Братів-мусульман». 

References: 

1. Bovsunivskyi, P., Kuras, A. (2010). Zovnishnia polityka Yehyptu: balansuvannja v borotbi za rehionalne liderstvo 
[Egypt’s Foreign Policy: Balancing the Struggle for Regional Leadership]. Naukovi zapysky Instytutu polityčnyx i 

etnonacionalnyh doslidjenim. I. F. Kurasa NAN Ukrajiny [Scientific Notes of the Institute of Political and Ethnic 
Studies IF Kuras, NAS of Ukraine], no. 4, 461-469. [in Ukrainian]. 

2. Inaldzhyk, H. (1998). Osmanska imperija: klasychna doba 1300–1600 [Ottoman Empire: Classical Era 1300–
1600]. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian]. 

3. Pavlenko, V.I., Bocharnikov, V.P., Svieshnikov, S.V. (2015). Polityka bezpeky i voienno-politychni vidnosyny 
Turechchyny [Security policy and military-political relations of Turkey]. Nauka i oborona [Science and Defense], 
no. 1, 3-8. [in Ukrainian]. 

4. Agreement Establishing a Free Trade Area between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Turkey 
(2005). <http://www.sis.gov.eg/newvr/Turkey_Egypt_FTArea.pdf> (2020, February, 12). [in English]. 

5. Cafiero, G. (2019). Egypt’s Growing Support for Bashar al-Assad. <https://insidearabia.com/egypts-growing-
support-for-bashar-al-assad/> (2020, January, 23). [in English]. 

6. Cagaptay, S., Sievers, M. (8 Mar 2015). Turkey and Egypt’s Great Game in the Middle East. Foreign Affairs. 

[in English]. 
7. Dupuy, R.E., Dupuy, T.N. (1977). The encyclopedia of military history from 3500 B.C. to the present.  

Harper & Row. [in English]. 
8. Egypt fatwa bans Ertugrul, Turkish soaps (2020). <https://www.middleeastmonitor.com/20200212-egypt-fatwa-

bans-ertugrul-turkish-soaps/> (2020, February, 12). [in English]. 
9. Egypt’s biggest military base on the Red Sea in details (2020). <https://egyptindependent.com/egypts-biggest-

military-base-on-the-red-sea-in-details/> (2020, January, 15). [in English]. 
10. Fouad, T. (2011). Egypt and Turkey, an Axis against Democracy? <https://democrati.net/2011/09/30/egypt-and-

turkey-an-axis-against-democracy/> (2019, December, 08). [in English]. 
11. Maguid, M.A. (2018). Why Egypt is concerned over Sudan-Turkey’s Suakin deal. 

<https://www.egypttoday.com/Article/2/39419/Why-Egypt-is-concerned-over-Sudan-Turkey-s-Suakin-deal> 
(2020, February, 07). [in English]. 

12. Maher, M., Tsukerman, I. (2019). Tensions Between Egypt and Turkey Are on the Rise. Washington Institute 

for Near East Policy. <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/tensions-between-egypt-and-turkey-
are-on-the-rise> (2020, February, 04). [in English]. 

13. Middle East Military Strength (2020). <https://www.globalfirepower.com/countries-listing-middle-east.asp> 
(2020, February, 17). [in English]. 

14. PM Erdoğan says he won’t back down from stance that led to row with Egypt (23 Nov 2013). Hurriyet Daily News 

[in English]. 
15. PM proud of stance against Mubarak, slams opposition (15 Feb 2011). Hurriyet Daily News. [in English]. 
16. Relations Between Turkey and Egypt (2020). <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-egypt.en.mfa> 

(2020, February, 18). [in English]. 
17. Return of relations between Egypt, Turkey almost impossible under Erdogan: Fethullah Gülen Interview  

(2 Oct 2019). Egypt Independent [in English]. 
18. Rohan, B. (2016). Egyptian media prematurely hailed Erdogan overthrow. <https://www.timesofisrael.com/ 

egyptian-media-prematurely-hails-erdogan-overthrow/> (2020, February, 01). [in English]. 
19. Turkey’s Erdogan refused sitting on table with Egypt’s Sisi (2014). <worldbulletin.net/diplomacy/turkeys-

erdogan-refused-sitting-on-table-with-egypts-sisi-h145266.html> (2020, January, 14). [in English]. 
20. Worth, R.F. (10 Jul 2013). Egypt Is Arena for Influence of Arab Rivals. The York Times. [in English]. 
  

                                                      
1 Павленко, В. І., Бочарніков, В. П., Свєшніков, С. В. (2015). Політика безпеки і воєнно-політичні відносини 
Туреччини. Наука і оборона, 1, 6. 
2 Левант – загальна назва країн Східного Середземномор’я. В широкому розумінні до Леванту належить 
Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Греція, Кіпр. 



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

 68 

DOI: 10.46340/eppd.2020.7.2.9 

Сергій Даниленко, д. політ. н. 
Бай Лу 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

ІМІДЖ КИТАЮ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ 

СТРАТЕГІЇ КПК 

Sergii Danylenko, ScD in Political Science 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3873-2525 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Bai Lu 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2867-0519 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

CHINA’S IMAGE IN THE CPC’S FOREIGN  

POLICY STRATEGY 

The article highlights the approaches of the Communist Party of China to the process of shaping 
the modern image of the People’s Republic of China as part of the CPC’s foreign policy strategy. It 
is determined that the essence of the concept of “national image” is formed here from the 
combination of the country’s own identity and its expected place in the international system of 
relations, consisting of knowledge and ideas about the history, politics, economy, culture, lifestyle, 
and values of the country and its people. It is established that three key factors influence the 
building of the international image of the party and the state: the image of the party itself as the 
center of the political and social life of the country and transformation; the image of an external 
audience that differently perceives and appreciates life in China and which needs to be particularly 
carefully handled; and thirdly, there are communication channels that provide information about 
the CPC and China from one or another point of view. In the CPC’s external strategy, China’s image 
is planned to be adjusted with political, diplomatic, military actions, further economic growth, 
which has been going on for decades and has markedly affected world’s perception of China, but 
at the same time caused a backlash – a new giant is perceived as an aggressive actor. Chinese 
experts of Think tank suggest adhering to issues of foreign policy promotion of pragmatism, 
openness, and popularization of Chinese values by means of “soft power”. 
Keywords: national image, external strategy, the Communist Party of China, socialist ideology of 
Chinese model. 

Постановка проблеми. Ще кілька десятиліть тому у світоглядній позиції громадян, політиків, 
медіа «колективного Заходу», а також держав, які формували блок неприєднання, Китай сприймався 
соціалістичною країною з закритою суспільно-політичною системою, обмеженим інформаційним та 
культурним обміном з рештою світу. Проте останні тридцять років економічні реформи, ініційовані 
Комуністичною партією Китаю (КПК), бурхливе господарське зростання, політика «відкритих 
дверей» у виробничій, освітній і культурній сферах сприяли послабленню цих стереотипів, а почасти 
й руйнуванню. Сьогодні країна має на меті подолати упередження щодо її сприйняття перш за все 
громадянами західних країн (як ключовими економічними партнерами) – політиками, громадянським 
суспільством і медіа. Йдеться про перегляд китайських соціалістичних цінностей та подолання 
стереотипів, які домінують щодо політики Китаю. Лідери комуністичної партії та уряду Китаю 
застосовують науково обгрунтовані концепції та стратегії, щоб по-новому позиціонувати себе 
не лише у Західному світі, але й на Африканському континенті, і в країнах Латинської Америки. 
Субрегіон Східної Європи також є у планах китайського уряду, де має змінитися уявлення про 
сучасний Китай та його роль у світових політичних й економічних процесах. Безсумнівно, що 
ідеологом і натхненником цих ініціатив, відповідальним за їх втілення відповідно до специфіки 
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політичної системи держави є КПК. Тому дослідження особливостей побудови національного іміджу 
Китаю, місце цього процесу в зовнішньополітичній стратегії КПК є актуальним і важливим 
з практичного погляду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблематики формування іміджу 
Китаю, зовнішньої стратегії КПК присвячено праці Ж.П. Кабестан1, П.Х. Чанг2, Лі Вей3, 
Лі Сіньруй4, Лія Чжу5, Полішко Г.6,Терещук В.7, Чен Цзіньлун (陈金龙)8, Юан Сайнан (袁赛男)9, 

Ю Юнькуан, Юан Лін (于运全 袁林)10, Лі Чжунджіе, Лю Ченгун, Лін Сюйу, Гао Сяолін (李忠杰;刘

承功;陈金龙;林绪武,高晓林)11, Ван Анчжун (王安忠)12, Цзян Фей, Чжан Нань (姜飞,张楠)13, Дж. Най, 
Кемпбелла К., Хенлона М. О., Конах В. К.14, Піпченко Н.15, Кіктенко В.16 та інших вчених. 
У дослідженнях висвітлено певні аспекти іміджу Китаю та стратегію КПК. Варто у цьому контексті 
згадати і працю Даниленка С.17 та Гальони О.18 щодо важливості Інтернет-технологій в досягненні 
зовнішньополітичних цілей. Актуальним лишається питання систематизації чинників, що 
впливають або ж визначають зовнішню стратегію КПК у питаннях формування китайської 
ідентичності. 
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Мета дослідження полягає у вивченні особливостей формування та реалізації основних 
складових зовнішньополітичної стратегії Комуністичної партії Китаю в контексті формування 
сучасного іміджу країни. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий період новітньої історії уявлення світової аудиторії про 
Китай формувалися на основі одразу кількох неоднозначних чинників. Зокрема, тисячолітньої історії 
китайської держави, яка у певні періоди впливала і на поступ всієї сучасної цивілізації, а також 
суперечливого періоду побудови комуністичним урядом Мао Цзедуна «китайського соціалізму». 
Однак, за останні десятиліття ми бачимо разючі зміни в суспільстві й економіці країни за збереження 
правлячої ролі КПК. Такий стрімкий, перш за все економічний процес трансформації не міг 
не спричинити увагу і потребу у зміні тих уявлень, якими світ оперує в оцінках сучасного Китаю. При 
цьому КПК мала б зберегти очах міжнародного товариства своє ідеологічне лідерство, без якого 
політичне управління китайським суспільством могло б вийти з-під контролю комуністичної партії 
як керівного центру і ядра політичної системи. Цілком очікуваним стало те, що Китай, маючи другу 
на сьогодні економічну та третю військову потугу, вийде на світову «іміджеву» арену зі своїми 
поглядами та прагненням довести привабливість власного способу суспільного буття. У контексті 
цього міркування китайський автор Ван Анчжун виходить із тієї позиції, що «соціалізм китайського 
зразка вступив до нової ери», а відповідно перед ним постали нові завдання і окреслилися нові точки 
протидії «китайському погляду» на подальший розвиток світової системи. Серед них: 

– просування соціалістичних цінностей на зовнішній арені інструментами міжнародних 
комунікацій має закріпити позитивний імідж Китаю; відповідно, роль китайської культури як 
інструменту «м’якої сили» стає визначальною; 

– водночас актуалізується завдання з протидії проникненню до Китаю «цінностей Заходу», а 
натомість має зрости демонстрації успіхів соціалізму китайського зразка. З цією метою китайський 
автор пропонує скорегувати міжнародний дискурс щодо ефективності різних типів суспільно-
політичних систем, наголосивши, що західні зразки держаного будівництва не є унікальними1. 

Довгий час західне суспільство розглядало Комуністичну партію Китаю як синонім жорсткості 
та консерватизму через її ідеологічні догми, насильницькі дії, низку ініціатив, що спричинили 
загибель мільйонів людей. Водночас є безспірним той факт, що КПК стала тією політичною силою, 
яка ініціювала й очолила економічну модернізацію, реформування і відкритість Китаю. 

Французька газета Le Monde наголосила, що «керівництво КПК більше не може бути зображене 
як застарілий, догматичний, жорсткий уряд в нову епоху світосприйняття»2. Хоча й не варто це 
сприймати як остаточне визнання частиною західного політикуму соціалістичної ідеології. Однак 
Китай як економічна потуга, очолювана КПК, не може бути проігнорована, а ідеологічна дискусія 
поступово втрачає свої «гострі кути». Дипломатичний дискурс західних лідерів, за винятком хіба що 
Дональда Трампа, все більше схильний оминати критичні зауваження в надії, що китайський уряд 
не даватиме більше для цього приводів. 

Міжнародне співтовариство (розвинені країни та країни, що розвиваються) в цілому вважає, що 
саме новаторська та інноваційна політика Комуністичної партії Китаю забезпечує вирішення проблем 
формування нового національного образу країни в міжнародних відносинах. Це стало наслідком 
тривалого та цілеспрямованого процесу реформ та контрольованої КПК політики відкритості. У свою 
чергу це можна розглядати як внутрішньопартійний механізм зміцнення партії, її привабливості серед 
місцевого населення, згуртованості у її лавах, що для кожної партії, особливо комуністичної, є 
важливим для партійної дисципліни й солідарної роботи. 

Відомий вчений Джозеф Най зазначив, що за останні 30 років реформ і відкритості 
Комуністична партія Китаю вивела сотні мільйонів китайців з убогості і досягла великих успіхів 
в управлінні економікою, що є важливим джерелом для ідей і процесів у стратегії «м’якої сили» КПК. 
«М’яка сила» Комуністичної партії Китаю – це привабливість і згуртованість самої партії, а також 
здатність залучати членів партії і громадян для практичного наслідування3. 
                                                      
1王安忠 (2018). 论新时代社会主义核心价值观的对外传播. «World Socialism Studies. 
<http://www.qstheory.cn/llqikan/2018-11/22/c_1123751785.htm>. 
2 《求是》杂志 (2014). 中国共产党的国际形象:具有全球影响的党. «Qiushi». 
<http://www.xinhuanet.com/world/2014-07/02/c_126700088.htm>. 
3 《求是》杂志 (2014). 中国共产党的国际形象:具有全球影响的党. «Qiushi». 
<http://www.xinhuanet.com/world/2014-07/02/c_126700088.htm>. 
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КПК поширює соціалістичну ідеологію як невід’ємну складову формування позитивного 
національного іміджу Китаю. У контексті нашого дослідження ми визначаємо поняття «національний 

імідж» як поєднання власне самооцінки країни та її сприйняття в міжнародній системі відносин, як 
максимально вичерпне уявлення зовнішньої аудиторії про історію, політику, економіку, культуру, 
спосіб життя та цінності країни та її народу. 

Будь-який імідж формується на основі поєднанням трьох ключових чинників: предмета, об’єкта 
та посередника. У нашому випадку, коли йдеться про КНР та особливості її політичної системи, то 
перший – це суб’єкт, сама партія, її сприйняття як закордоном, так і в країні. Відповідно, імідж партії 
повинен перш за все базуватися на тому, як вона дії, як вона розвивається і реагує на виклики 
сьогодення, світову політичну та економічну конкуренцію. На думку китайських вчених-політологів, 
міжнародна оцінка Комуністичної партії Китаю – це перш за все реальна ефективність управління 
державою, що розвивається під керівництвом партії, роль, статус, який вона посідає у суспільному 
житті, як ешелоновано її інституції формують структуру державних органів. Тому, щоб створити та 
підтримувати позитивний імідж на міжнародному рівні, Комуністична партія Китаю має розвивати 
власну прогресивну сутність та дотримуватися принципових засад партії, базувати свою діяльність 
на наукових підходах у вивченні соціально-політичних процесів. 

Другий – це об’єкт, а об’єктом міжнародного іміджу є світова спільнота. Тут у політичних 
теоретиків із Китаю є спільне розуміння, що власне міжнародне співтовариство має давати незалежні 
оцінки, які і визначають сприйняття КНР. «Імідж Китаю у світі не залежить лише від того, як ми 
(Китай) це намагаємося подати, як про це говоримо, але й від того, яку оцінку ми отримуємо від 
іноземних представників після різних форматів комунікування», пише Лі Чжунджіе, член 
Центрального марксистського консультативно-теоретичного комітету з теоретичних досліджень і 
партійного будівництва, колишній заступник директора відділу досліджень історії партії ЦК КПК. 

Через розбіжності в соціальних системах, ідеологіях, цінностях та способах мислення всі 
комунікації Комуністичної партії Китаю матимуть різний вплив у різних країнах, у відносинах 
з політичними партіями, державними діячами чи окремими людьми. Наслідком цього може бути 
різний імідж, який визначається особливістю світогляду, цінностей, способу життя тих, з ким 
відбувається комунікація. Більшість іноземців доброзичливі до Китаю, а імідж Комуністичної партії 
Китаю загалом оцінюється як об’єктивний. Ті вчені, які напрацьовують рекомендації до діяльності 
партійних і державних органів у цьому напрямі, цілком усвідомлюють таку специфіку. Процес 
проходить у таких рамках: у країнах, що розвиваються, репутація Китаю і Комуністичної партії 
Китаю загалом висока, а вже у розвинених країнах ситуація складніша. Частина їх громадян ставиться 
об’єктивно чи нейтрально до Китаю та КПК, але багато мешканців мають критичні чи навіть 
негативні погляди. Складність такої ситуації обгрунтована: неможливо досягти одноманітного 
сприйняття. Це також розуміють у аналітичних центрах Китаю, де розробляють рекомендації для 
урядовців з питань іміджевої роботи. Вони не виключають тієї ситуації, що усунути таке різноманіття 
у поглядах на Китай остаточно буде неможливо. Однак китайські аналітики переконливо пропонують 
й надалі продовжити роботу з новими сегментами світової спільноти, щоб отримати якомога більше 
схвалення у більшій кількості країн та серед людей у світі, формуючи таким чином позитивний імідж. 
Саме цю думку – наполегливої та системної роботи навіть із тими, хто сьогодні критичний до КПК, – 
пропонують китайські аналітики1. 

Третя складова – це канали донесення потрібної інформації до зарубіжного споживача, який 
має під її впливом утвердити чи змінити уявлення про Китай і КПК. Це більшою мірою медійні 
канали, різні форми дипломатичної роботи, культурні обміни тощо. Ці посередницькі канали 
не можуть принципово замінити сам міжнародний імідж, підмінити його, але вони відіграють дуже 
важливу роль у поширенні міжнародного іміджу КПК, у його позитивному чи негативному 
представленні. Іноземні медіа все більше повідомляють про Китай, а інформація стає більш 
об’єктивною та збалансованою, констатують китайські експерти. Навіть за умов, що коронавірус 
2020 – справжнє випробування для Китаю та його іміджу, ми спостерігаємо, як місцевий уряд 
прагне контролювати не лише епідеміологічну ситуацію, але й інформаційну. Зрозуміло, що цей 
процес – з певними китайським особливостями, що стосуються ролі партійних та державних 
органів у кризовій ситуації міжнародного рівня. Специфіка китайського суспільства та ієрархічна 

                                                      
1李忠杰;刘承功;陈金龙;林绪武,高晓林. 新时代中国共产党国际形象塑造 (2018). «Jiefang Daily». 
<https://www.jfdaily.com/journal/2018-12-28/getArticle.htm?id=263830>. 
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побудова апарату управляння можуть нести у собі загрозу. Проте про його ефективність свідчить 
те, що навіть у назві вірусу COVID-19 не міститься посилання на його китайське походження. 
У цьому можна побачити певну іміджеву перемогу. Аналітичні центри у Китаї, які опікуються 
питаннями пропаганди та ідеології, звертають увагу на ті світові медіа, які зосереджуються 
на пошуку та поширенні негативних новин про Китай, за їх твердженням, перебільшуючи негативні 
явища в КНР а деякі повідомлення називають «навмисно дискредитаційними». Тим самим вони 
негативно впливають на імідж партії та країни1. 

Ця ситуація ілюструє складність та важливість медійного каналу в побудові іміджу. Тому 
у рекомендаціях китайських аналітиків міститься пропозиції, що для покращання міжнародного 
іміджу Комуністичної партії Китаю відповідні органи мають адекватно усвідомлювати роль 
посередницьких каналів та активно вдосконалювати методи поширення інформації сучасними 
каналами комунікації. З цією метою, зокрема, рекомендується посилити спілкування 
із представниками закордонних ЗМІ, експертами та науковцями, надаючи їм більше інформації, 
поглиблювати розуміння напрямів діяльності КПК та спонукати до їх глибшого вивчення засад 
державної політики. З іншого боку рекомендовано зміцнювати партію та національні ЗМІ, активно 
розширювати та вдосконалювати зовнішню комунікацію та гласність. Поширювати у світі контент, 
спродукований у Китаї, не допускати навмисного спотворення справжнього іміджу партії та 
докладати зусиль для зміцнення її репутацію за кордоном2. 

Засоби масової інформації сьогодні є ефективним інструментом формування національного 
іміджу, який забезпечує позитивне сприйняття у громадян різних країн цінностей Китаю. Для 
посилення ефективності інструментів формування іміджу Китаю увага офіційного Пекіна була 
сконцентрована на створенні належних засобів представлення та закріплення держави у світовому 
медіапросторі, зокрема створення китайського аналога CNN чи BBC3. Тут китайський уряд 
за прикладом Катару, який 1996 року створив Al-Jazeera TV, та Російської Федерації з її RT TV (2005 
рік), інвестував значні кошти у розширення інформаційної присутності у світі. Ще в останнє 
десятиліття минулого століття Китай починає формувати «групу зовнішнього комунікування», яка 
взяла б на себе пропагандистські функції. До неї увійшли агентство новин «Сіньхуа» («Yishe»), 
телебачення CCTV та Китайське міжнародне радіо (разом структура отримала назву «Liangtai»), а 
також друковані видання «Чжунго жібао» («China Daily») і «Женьмінь жібао» («People’s Daily») та її 
англомовна версія «Overseas Edition» (підрозділ під назвою «Liangbao»). Ця група забезпечує зовнішні 
комунікації КНР4. 

Процес формування структур для зовнішніх комунікацій триває і досі. Наприкінці 2015 року 
уряд Китаю запропонував побудувати модель для міжнародних комунікацій «1 + 6 + N». Ця модель 
складається із таких окремих блоків. У лютому наступного 2016 року глава КНР Сі Цзіньпін оголосив 
про створення «флагмана міжнародного китайського мовлення», який би транслював на світ 
китайський наратив. Багатомовний телеканал CGTN – під номером «1». Натомість «6» – це шість 
інших центральних ЗМІ («People’s Daily», агентство «Сіньхуа», CCTV, Міжнародне телебачення, 
,«China Daily», «CNS» («Служба новин Китаю»). Нарешті «N» – ще один англомовний веб-сайт, який 
також виконує функції транслювання назовні «китайського погляду» на події у країні та світі5. На цих 
каналах поруч з інформаційними програмами транслюються документальні та художні фільми, 
розважальні та пізнавальні програми. 

На сьогодні завдяки економічному зростанню Китай утвердився на міжнародній арені як країна, 
що розвивається швидкими темпами (хоча спостерігається сповільнення темпів росту китайської 

                                                      
1李忠杰;刘承功;陈金龙;林绪武,高晓林. 新时代中国共产党国际形象塑造 (2018). «Jiefang Daily». 
<https://www.jfdaily.com/journal/2018-12-28/getArticle.htm?id=263830>. 
2李忠杰;刘承功;陈金龙;林绪武,高晓林. 新时代中国共产党国际形象塑造 (2018). «Jiefang Daily». 
<https://www.jfdaily.com/journal/2018-12-28/getArticle.htm?id=263830>. 
3 Конах, В.K. (2016). Інформаційно-психологічні засоби «м’якої сили» в державній політиці Китаю. Гілея, 105, 
387-390. 
4姜飞,张楠 (2019). 中国对外传播的三次浪潮 (1978-2019). Global Media Journal, no. 6 (2), 39-58. 
5王安忠 (2018). 论新时代社会主义核心价值观的对外传播. World Socialism Studies. 
<http://www.qstheory.cn/llqikan/2018-11/22/c_1123751785.htm>. 
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економіки), світовий лідер, що здійснює реформи з метою посилення позицій на міжнародній арені, 
що особливо турбує його головного конкурента – США. 

27 березня 2014 року глава КНР Сі Цзіньпін зазначив на зустрічі з нагоди річниці 50-ї 
встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Францією в Парижі, що «Китай – не загроза, а 
мир, Китай – не турбулентність, а прогрес». Він акцентував, що нова ера – це час формування 
національного іміджу Китаю, що демонструє образ великої цивілізованої країни, образ провідної, 
відповідальної, соціалістичної країни1. 

За п’ять років, у листопаді 2019 року лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Емануель 
Макрон відвідали церемонію закриття економічного саміту Китай-Франція у Пекіні2. У своєму 
виступі Сі Цзіньпін підкреслив, що «Китай наполегливо відкривається перед зовнішнім світом, 
сповідує відкриту стратегію взаємної вигоди та безпрограшних результатів і постійно вдосконалює 
внутрішні та зовнішні зв’язки для розвитку, приносячи користь іншим країнам та людям, досягаючи 
власного розвитку». Китай завжди розглядав відносини з ЄС зі стратегічного погляду і готовий 
співпрацювати з Францією та Європою з метою підтримки багатосторонньої торговельної системи, 
виступати проти протекціонізму, будувати вільне та відкрите середовище торгівельної та 
інвестиційної політики, стимулюючи економічне зростання. Е.Макрон заявив, що це забезпечить 
розвиток потенціалу співробітництва для країн, в тому числі Франції. Французькі компанії повинні 
продовжувати вихід на китайський ринок. Європа повинна відкрити свої ринки для Китаю, 
забезпечити справедливе та конкурентне середовище для розвитку бізнесу3. 

Якщо розмірковувати у контексті заяв лідерів двох країн, стає зрозумілим, чому Комуністична 
партія Китаю використовує засоби «м’якої сили», які повинні забезпечити просування самобутньої 
культури та історичної спадщини країни, її світоглядні цінності, сприяти розбудові міжнародних 
комунікацій, які носить універсальний характер. 

Загалом концепція китайських експертів виглядає так: Китай є країною, яка водночас 
забезпечує економічне зростання, інтеграцію в глобалізований світ, при цьому зберігаючи власну 
ідентичність і політику4. Відповідно ключовим принципом зовнішньої іміджевої політики КПК, яка 
суттєво впливає на цей процес, полягає у забезпеченні постійного економічного росту, поваги 
до політичних традицій, включаючи всі історичні періоди, а не лише соціалістичної доби, 
актуалізація на культурній ідентичності країни5. 

Це пов’язано із феноменом політичного лідерства у державі. Починаючи з XIX з’їзду КПК, Сі 
Цзіньпін продовжує домінувати на політичній арені. Відмінивши дворічний ліміт президентства 
у березні 2018 року, він ще більше закріпив свою владу, реструктурувавши декілька партійних та 
державних інституцій, просунувши багатьох своїх прихильників на ключові посади. Його політика 
консервативна у питаннях базових цінностей суспільства та партії, але водночас реформаторська, 
стратегічно відкрита у питаннях економіки та міжнародних комунікацій з акцентом на захисті 
національних інтересів6. 

Багато китайських експертів одним із найбільш ефективних зовнішньополітичних інструментів 
формування державного іміджу визначають публічну дипломатію7. В останні роки Бюро з вивчення 

                                                      
1习近平同马克龙共同出席中法经济峰会闭幕式并致辞(2019). Xinhua Daily Telegraph. 
<http://www.xinhuanet.com//mrdx/2019-11/07/c_138535274.htm>. 
2习近平同马克龙共同出席中法经济峰会闭幕式并致辞 (2019). Xinhua Daily Telegraph. 
<http://www.xinhuanet.com//mrdx/2019-11/07/c_138535274.htm>. 
3 Li, Wei. (2019). International political economy. China International Strategy Review, no. 1(1), 185-186. 
doi:10.1007/s42533-019-00011-0 
4 Li, Xinrui. (2018). The Dissemination Strategy of the British National Image in China from the Public Account 
of “UK Now”. Proceedings of the 3rd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences 

and Humanities (ICCESSH 2018). doi: https://doi.org/10.2991/iccessh-18.2018.301 
5 Cabestan, J.P. (2019). Political Changes in China Since the 19th CCP Congress: Xi Jinping Is Not Weaker But More 
Contested. East Asia, no. 36(1), 1-21. doi:10.1007/s12140-019-09305-x. 
6 Cabestan, J.P. (2019). Political Changes in China Since the 19th CCP Congress: Xi Jinping Is Not Weaker But More 
Contested. East Asia, no. 36(1), 1-21. doi:10.1007/s12140-019-09305-x 
7 Полішко, Г. (2016). Національний брендинг у глобальній економічній системі: дисертація кандидата 

економічних наук. Дніпропетровськ; Терещук, В. (2016). Публічна дипломатія України: інституційні 
та програмні аспекти. Науковий журнал «Політикус», 2, 168-171. 
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іноземних мов Китаю провело анкетування та аналіз образу Китаю серед населення таких 
континентів, як Африка, Північна Америка, Європа і Азія. Дослідження показало, що глобальний 
імідж країни вплинув на ставлення міжнародної спільноти до Китаю. Однак для створення 
позитивного глобального іміджу країні ще необхідно докладати системні й послідовні зусилля. 

Враження людей у різних країнах про Китай, що є серед світових держав-лідерів, дуже 
різняться. Залежно від континенту та рівня економічного розвитку сприйняття Китаю як розвиненої 
країни не збігаються, що позначається на особливостях сприйняття глобального національного 
іміджу. Китайська економіка протягом багатьох років забезпечує більш як 30 відсотків світового 
економічного зростання, і це справжній двигун. З погляду розвитку споживчого ринку – китайське 
споживання є ключовим фактором зростання світового попиту. За останні роки запропонована 
Китаєм ініціатива «Один пояс – один шлях» охоплює більш як 60 відсотків населення світу і більше 
однієї третини світової торгівлі. Дані свідчать, що за станом на червень 2018 року торгівля товарами 
з Китаю цим маршрутом становила понад 5 трильйонів доларів США, при цьому загальний обсяг 
інвестицій склав 28,9 мільярда доларів США, близько 240 000 робочих місць і 2 мільярди юанів 
податкових надходжень1. 

З часу XVIII з’їзду КПК завдяки реалізації ініціативи «Один пояс – один шлях», а також 
внаслідок створення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій і Фонду Шовкового шляху та 
інших великих ініціатив, було забезпечено економічну, фінансову та торгівельну основу розвитку 
нової хвилі відносин Китаю зі світом2. 

З метою забезпечення лідерства Китаю у економічному зростанні КПК вирішила відмовитися 
від теорії класової боротьби, взяти за основу ринкову економіку та внести зміни до Конституції, щоб 
забезпечити захист приватної власності силою державного апарату. Це вплинуло на перегляд частини 
марксистських засад функціонування партії, започаткувало політику відкритості в партійних 
осередках, що змінило навіть формат регулярних засідань високих партійних органів3. 

Багато аналітиків вважають, що лідери КПК принципово поділяють думку щодо основних 
цілей, наприклад, модернізації та реформ, водночас їхні погляди різняться лише щодо тактики та 
засобів для досягнення таких цілей4. 

За такої внутрішньопартійній ситуації міжнародні комунікації відіграють все більш важливу 
роль у формуванні глобального іміджу нації. Протягом довгого часу релігія, національні кордони, 
мова і культура становили бар’єри для поширення інформації. Проте вони поступово руйнуються, а 
засоби новітнього зв’язку, зокрема мережа Інтернет, супутникове телебачення, мобільний зв’язок, 
корегують глобальний образ будь-якої країни. У цих сферах національний імідж формується 
не шляхом однонаправленого поширення інформації «джерело-споживач» (пропагандистський тип 
комунікування), а у вигляді багатолінійних відносин взаємодії, які можуть бути між країнами на рівні 
окремих підприємств, корпорацій, а також людей. Китай поступово відходить від прямолінійної 
пропаганди маоїстського штибу. Внаслідок глобалізації між Китаєм та безліччю країн формуються 
економічні відносини, що суттєво впливають на імідж країни. Політичні, військові відносини також 
позначаються на цьому процесі. Світове комунікаційне поле займає домінуюче становище 
в формуванні національного іміджу Китаю, де Інтернет займає перше місце з 77 відсотками впливу5. 

Проте китайська пропаганда не вирізняється наївністю та легковажністю у інформаційній 
політиці та протидії зовнішнім впливам. Китай веде найактивнішу боротьбу із критикою на адресу 
діяльності влади і партії в мережі Інтернет. Підтвердженням цьому може слугувати скандал у грудні 
                                                      
1袁赛男 (2018). 改革开放塑造大国新形象. «Economic Daily». 
<http://www.ccps.gov.cn/xxsxk/xzx/201812/t20181220_126315.shtml>. 
2袁赛男 (2018). 改革开放塑造大国新形象. «Economic Daily». 
<http://www.ccps.gov.cn/xxsxk/xzx/201812/t20181220_126315.shtml>. 
3 Zhu, Leah. (2018). The CCP in the 21st century. The Power of Relationalism in China, no. 1, 158-165. 
doi: https://doi.org/10.4324/9781351246781. 
4 Chang, P.H. (2019). Who Gets What, When, and How in China: Changes in the CCP Leadership and the Rules  
of the Game. Mainland China After the Thirteenth Party Congress, no. 1, 50-65. doi: 
https://doi.org/10.4324/9780429043413. 
5于运全 袁林. (2012). 构建与我国际地位相称的全球性国家形象. «HongQI WenGao». 
<http://www.xinhuanet.com/politics/2012-12/25/c_124144441.htm>. 
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2009 року, пов’язаний з атаками на сервери Google, які були організовані за вказівкою Політбюро 
ЦК Комуністичної партії Китаю. Головною метою атаки було отримання доступу до аккаунтів Gmail, 
які належали китайським активістам у боротьбі за громадянські права. Тоді Держдепартамент США 
рішуче заявив, що особи, які здійснювали ці кібератаки, повинні понести відповідальність. Загальна 
позиція адміністрації тодішнього президента США Барака Обами полягала в тому, що Інтернет має 
бути безцензурним, а кожна людина повинна мати рівний доступ до інформації. І ті країни, які 
обмежують вільний доступ до інформації або порушують основні права користувачів Інтернет, 
ризикують відгородитися від решти світу так званою «інформаційною завісою»1. 

Тактику впливу та проникнення на китайський інформаційний ринок і західні медіа. Так, з 2011 
року все більше західних ЗМІ безпосередньо створюють китайські сайти новин, конкурують 
з місцевими ЗМІ і домоглися значного соціального впливу. Нині ЗМК Китаю ще не сформували 
адекватну економічній сфері ринкову конкурентоспроможність світовим медіа. Західні ЗМК більш 
ефективно діють у глобальному інформаційному просторі. Тому ми й не розглядаємо китайські медіа 
як потугу глобальну, що не скажеш про економіку Китаю. Відповідно подолання цього дисбалансу 
серед головних завдань відповідних департаментів КПК. Вище ми згадували, що саме це завдання має 
виконати формула «1 + 6 + N». 

Слід констатувати, що західна інформаційна кампанія, яка тривала досить довго, сформувала 
серед населення іноземних країн такий національний імідж, який сьогодні не задовольняє Китай. 
Згідно з опитуванням 2012-ого року для опису Китаю іноземці використовують фрази «сильна» і 
«агресивна» (65 відсотків і 48 відсотків відповідно) Опитування також показало, що відсоток людей 
в Сполучених Штатах, Великій Британії, Південній Африці, Австралії та інших країнах, які вважають 
Китай відкритою країною, помітно низький. Це враження стримуюче вплинуло на політику цих країн 
щодо допуску китайських компаній і організацій на свої ринки. Наприклад, уряд США в 2012 році 
заборонило філіям Sany Heavy Industry купувати проекти з вітроенергетики в США. Відомий також 
скандал навколо заборони на проекти Huawei в низці західних країн. Ця китайська компанія була 
звинувачена у шпигунській діяльності. Хоча сама китайська компанія назвала це «торгівельною 
війною». 

Деякі країни у Латинській Америці також обмежували проникнення китайських корпорацій 
на свій ринок. Це загалом стосується і Австралії. Варто відзначити, що в опитуванні 2012 року 
громадяни країн, що розвиваються, висловлювали значний відсоток негативних коментарів з приводу 
Китаю. Того року соціологія показала, що відсоток людей, які вважають, що «Китай веде 
несправедливу міжнародну торговельну діяльність», в таких країнах сягало 32%. Водночас 
у розвинених країнах таких було лише 26%. Громадяни з країн, що розвиваються, які мали на той час 
підкреслено негативне ставлення до Китаю, становило 23 %. Це помітно вище у порівнянні із 13% 
громадян розвинених країн, які також негативно сприймали тогочасний Китай. Ці показники, 
на думку китайських аналітиків, свідчили, що над глобальним іміджем Китаю, а значить і 
просуванням його інтересів, ще потрібно системно працювати2. 

Така робота була проведена, про що можуть свідчити опитування 2018 року. Однак, опитування 
вже 2018 року засвідчило, що позитивна складова національного іміджу Китаю неухильно зростає. 
Стабільна внутрішня ситуація в країні, дипломатичні та інформаційно-культурні зусилля назовні 
принесли позитивні результати. Зокрема, ініціатива «Один пояс – один шлях» отримує все більшу 
підтримку, хоча подекуди лунають голоси, що Китай «скуповує світову інфраструктуру». Поступово 
популярний меседж, сформований у тому числі і західними медіа, схиляє громадян зарубіжних 
держав до переконання, що КНР невідворотно стане найбільшою в світі економікою. А культурні і 
наукові складові іміджу Китаю, такі як китайська їжа, китайська медицина, високошвидкісні 
залізничні магістралі та телекомунікаційна мережа Китаю доповнюють сучасний образ країни. 
Загальний рейтинг о Китаю становить 6,22 бали (з 10 балів), що засвідчує тенденцію невеликого 
зростання в останні роки. У порівнянні з 2015 роком три країни з найбільшим зростанням іміджу 
Китаю – це розвинені країни: Італія (зростання на 0,5 пункту), Канада (зростання на 0,4 пункту) 

                                                      
1 Даниленко, С.І., Прокопенко, Я.В. (2011). Інтернет технології як інструмент досягнення 
зовнішньополітичних цілей. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 102 (1), 96-102. 
2于运全 袁林. (2012). 构建与我国际地位相称的全球性国家形象. «HongQI WenGao». 
<http://www.xinhuanet.com/politics/2012-12/25/c_124144441.htm>. 
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і Велика Британія (зростання на 0,4 пункту). Загалом картина типова: країни, що розвиваються, 
в цілому краще сприймають Китай, ніж розвинені країни1. 

Узагальнюючи, скажемо: «У країнах, що розвиваються, репутація Китаю і Комуністичної партії 
Китаю загалом висока. У розвинених країнах ситуація суперечливіша» (Лі Чжунджіх (李忠杰))2. Він 
показує динаміку змін, порівнюючи репутацію Китаю та КПК у різний період. Якщо брати для 
порівняння дослідження 2012 року3 та 2018 рік 4, то погляди країн, що розвиваються, та розвинених 
країн щодо Китаю змінилися, особливо першої категорії в позитивному напрямі. Сьогодні у питаннях 

формування іміджу Китаю ключовим завадння є те, щоб подолати західні стереотипи, як 

вкладаються у теорію «загрози Китаю» (中国是一种威胁)5. 
Підприємства з іноземними інвестиціями, неурядові організації та туризм є важливими 

суб’ктами комунікації, а імідж громадян, культури і продуктів так само важливий, як і імідж уряду. 
Це вимагає як «наполегливого поширення» цінностей Китаю, так і «м’якої комунікації». «Тверда 
комунікація» приділяє більше уваги інфраструктурній, інституційній розбудові комунікативних 
можливостей, підвищенню конкурентоспроможності медіаринку на мікрорівні. Водночас «м’яке 
спілкування» приділяє більше уваги урізноманітненню методів і стратегій, таких як громадська 
публічна дипломатія і сприяння підприємствам з іноземними інвестиціями з метою підвищення їх 
соціальної відповідальності перед місцевим урядом6. 

Китай прагне дотримувався шляхів мирного розвитку, декларуючи це на рівні міжнародних 
організацій, перш за все ООН, тому не тільки висунув ряд важливих пропозицій, таких як «Мир і 
розвиток – пріоритет нинішньої епохи», «Спільнота єдиної долі людства», але й наполягає 
на застосуванні цих концепцій на практиці. Для цього країна бере активну участь в діалогах і 
співробітництві в галузі міжнародної безпеки, сфері міжнародного роззброєння, контролю над 
озброєннями, нерозповсюдження ядерної зброї, боротьби з тероризмом, боротьби з піратством, 
свідомо робить тверді кроки для забезпечення миру в усьому світі і регіональної стабільності. 
Підтримуючи і здійснюючи мирні пропозиції, Китай прагне зміцнювати стратегічну взаємодію 
з рештою світу, забезпечуючи у своєму традиційному стилі захист міжнародної обстановки, прагнучи 
зміцнити імідж Китаю як захисника миру в усьому світі7. Це ще одна сторона зовнішньополітичної 
стратегії КПК, яка розглядається як базова у формуванні міжнародного іміджу Китаю. 

Висновки. Отже, сучасний національний імідж Китаю є наслідком зовнішньополітичної 
стратегії КПК, яка передбачає використання публічної дипломатії, інструментів «м’якої сили» для 
налагодження дипломатичних відносин, поширення китайської культури та традицій, розвиток 
ЗМІ, орієнтованих на зарубіжну аудиторію, участь у форумах на міжнародному рівні для 
налагодження відносин є країнами світу. Китай у багатовимірних інтерактивних відносинах 
зі світом, ідеологічно перебуваючи під проводом КПК, застосовує комплекс «твердих» і «м’яких» 
комунікацій. Рекомендації з цього питання для державних та партійних органів базуються 
                                                      
1中国国家形象全球调查报告发布未来发展赢得海外信心 (2018). China Internet Information Center. 
<http://news.cri.cn/20180105/7018ecbe-8a7a-4fe7-e31c-819178e62229.html>. 
2李忠杰;刘承功;陈金龙;林绪武,高晓林. 新时代中国共产党国际形象塑造 (2018). «Jiefang Daily». 
<https://www.jfdaily.com/journal/2018-12-28/getArticle.htm?id=263830>. 
3于运全 袁林. (2012). 构建与我国际地位相称的全球性国家形象. «HongQI WenGao». 
<http://www.xinhuanet.com/politics/2012-12/25/c_124144441.htm>. 
4李忠杰;刘承功;陈金龙;林绪武,高晓林. 新时代中国共产党国际形象塑造 (2018). «Jiefang Daily». 

<https://www.jfdaily.com/journal/2018-12-28/getArticle.htm?id=263830>; 于运全 袁林. (2012). 构建与我国际地位
相称的全球性国家形象. «HongQI WenGao». <http://www.xinhuanet.com/politics/2012-12/25/c_124144441.htm>. 
5西方“刻板印象”之下，中国文化该怎么“走” (2018). Haiwaiwang-People’s Daily. 
<https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?pageType=1&isBdboxFrom=1&context=%7B%22nid%22%3A
%22news_9805151882730856235%22%7D>. 
6于运全 袁林. (2012). 构建与我国际地位相称的全球性国家形象. «HongQI WenGao». 
<http://www.xinhuanet.com/politics/2012-12/25/c_124144441.htm>. 
7袁赛男 (2018). 改革开放塑造大国新形象. «Economic Daily». 
<http://www.ccps.gov.cn/xxsxk/xzx/201812/t20181220_126315.shtml>. 
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на наукових дослідженнях, що їх проводять відповідні аналітичні центри, побудовані за зразком 
західних Think tank. Китайські аналітики просувають наратив «соціалізму із китайським 
характером», розглядають світові медіа як невід’ємний інструмент посередництва у процесі 
формування позитивного іміджу. Наше дослідження вказує на те, що Китай у інформаційному 
просторі прагне ближчим часом стати нарівні зі своєю економічною міццю і скласти гідну 
конкуренції західним каналам поширення інформації, перш за все про Китай. Адже це є ключовим 
інструментом формування міжнародного іміджу. У ідеологів, котрі забезпечують цей напрям, є 
цілком чітке розуміння, що імідж КПК й Китаю має широку амплітуду – від цілковитої підтримки 
й до критичних та навіть негативних оцінок. Окремим суб’єктом виступає у цьому процесі сама 
Комуністична партія Китаю, її статус та принципи діяльності, єдність та ідеологія. Загалом, імідж 
Китаю у зовнішній стратегії КПК визначається економічними, політичними, військовими діями 
країни, економічним зростанням протягом останніх десятиліть, політикою прагматичності, 
відкритості та популяризації китайських цінностей засобами «м’якої сили». 
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Постановка проблеми: Існує сильний зв’язок між освітніми та міграційними процесами, який 
зумовлює їх відповідний шлях розвитку та адаптивність до змін в умовах динамічного простору. В 
у мовах посиленої глобалізації світу освітня міграція може відігравати роль посередника та 
своєрідного моста для потенційних трудових мігрантів, демонструючи можливості нової країни 
перебування й особливості життя в еміграції в цілому. В контексті розвитку та удосконалення 
міграційної політики держави хибна оцінка якості внутрішнього ринку освітніх послуг та наявності 
кар’єрних можливостей для випускників вишів, а також недостатня увага до тенденцій розвитку 
закордонного ринку освітніх послуг та надання іншими країнами можливостей навчання та праці для 
міжнародних студентів, як прояв зваженої та глобалізованої міграційної політики держав, може 
привести до збільшення відтоку освіченої молоді та висококваліфікованих кадрів за кордон. В 
Україні рівень освітньої еміграції збільшується щороку, що вказує на необхідність проведення 
комплексних реформ, як в галузі освіти, так і щодо міграційної політики в цілому. Тому важливо 
розглянути та взяти до уваги досвід європейських країн, яким на сьогодні віддають перевагу 
українські студенти, та які, в той самий час, вже пройшли або проходять шлях змін, викликаних 
відпливом своїх співвітчизників. 

Аналіз джерел: На сьогодні проблеми та перспективи міграційної політики розглядаються як 
на державному, так і на глобальному рівні. Велика кількість робіт експертів ООН, ЮНЕСКО, 
Міжнародної організації з питань міграції присвячена даній проблемі у контексті розвитку регіонів та 
економіко-політичних об’єднань. В свою чергу на рівні ЄС велику роль відіграють дослідження, що 
проводяться експертами Європейської Комісії і скеровані на аналіз поточної ситуації та пошук рішень 
щодо вирішення як нагальних, так і довгострокових проблем. Актуальність даної теми в Україні 
підтверджує доробок українських науковців, що досліджують міграційну політику та проблеми 
регулювання міграційних процесів. Так, питаннями сучасної міграційної політики та міграційних 
процесів України займаються Н. Бльок, Л. Борданова, К. Величко, О. Малиновська, Л. Носач, О. 
Печенка, Н. Рощина, С. Швець та інші. Проблеми та перспективи розвитку міграційної політики країн 
Європейського Союзу та їхній вплив на міграційні процеси в Україні розглядають Н. Пак, Д. Фомов, 
Ю.Чайковський. Причини, наслідки та тренди зовнішньої міграції студентів та висококваліфікованих 



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

 80 

кадрів до сусідніх країн вивчаються такими дослідниками, як Т. Нагорняк, Ю. Пачос, О. Ситник, 
Х. Фогел. Що стосується саме питань освітньої міграції, то варто зазначити, що ця тематика теж 
широко освітлюється такими науковцями, як О. Ситник, В.Філатов. Варто теж зазначити, що науковці 
сусідніх країн теж приділяють багато уваги до проблем міграції та міграційної політики. Особливо 
варто відзначити науковий доробок польських науковців (П. Качмарек, М. Окульський) щодо 
особливостей міграції та місця в ній наших співвітчизників та щодо впливу збільшення українських 
студентів на сучасну систему освіти Польщі (І. Бьєнь). Однак, незважаючи на розмаїття досліджень 
в галузі міграційної політики та, зокрема, освітньої міграції, все ще недостатньо освітленими 
залишаються особливості освітньої міграційної політики країн-членів ЄС та ЄС загалом щодо 
заохочення іноземних студентів та розвитку студентської мобільності, як прикладу для України. 

Виклад основного матеріалу дослідження: 
За останні 50 років кількість мігрантів у глобальному вимірі збільшилася з 93 до 258 мільйонів 

осіб, а самі міграційні процеси стали все більш різноманітнішими та складними1. Глобалізація та 
зміни міграційних потоків та напрямків мають прямий вплив на розвиток не тільки державної 
політики та економіки країн світу, але й їхніх систем освіти та освітніх можливостей, що обумовлює 
розвиток освітньої міграційної політики. Під освітньою міграційною політикою розуміємо 
цілеспрямовану діяльність держав, регіонів, або інтеграційних об’єднань, пов’язану з регулюванням, 
контролюванням та стимулюванням освітніх міграційних процесів. 

Кількість людей, що виїжджають за кордон з метою навчання, збільшується щороку, оскільки 
безперечними перевагами отримання якісної освіти та, як результат, диплому міжнародного зразку, 
який не потребує подальшої нострифікації, є, в першу чергу, психологічна та фінансова стабільність, 
обумовлена гарантією отримання у майбутньому вищої заробітної платні, робочого місця та 
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці2. За даними ЮНЕСКО на сьогодні за кордоном 
навчаються більше 4,5 млн. іноземних студентів, в той час, як рівень освіти іммігрантів вже 
перевищує рівень освіти громадян приймаючих країн. ЮНЕСКО в своєму Глобальному Звіті 
Моніторингу Освіти також підкреслює, що існує тенденція до більш жвавої еміграції освічених осіб – 
так, світовий рівень еміграції у 2017 році становив 5,4% для осіб з вищою освітою і лише 1,8% для 
тих, хто має середню освіту. Таким чином, логічно припустити, що підвищення рівня освітньої 
еміграції та, відповідно, кількості освічених осіб з глобальним баченням та досвідом навчання та 
проживання за межами рідної країни, призведе до постійного збільшення рівня міграції 
висококваліфікованої робочої сили. Оскільки, коли внутрішній ринок праці не в стані поглинути 
постійно зростаючий рівень освіченої робочої сили, міграція стає важливим та необхідним каналом 
для збалансування внутрішнього ринку з потенційно великими перевагами для людей та націй, що 
проявляється, в першу чергу, в міграційних потоках з країн, що характеризуються надлишком 
робочої сили, до країн з надлишком капіталу3. Саме тому порівняльний аналіз особливостей 
європейської та української освітньої міграції та, відповідно, освітньої міграційної політики, є 
на сьогодні актуальним в контексті збалансування рівня еміграції та пошуків рішення що 
до зменшення кількості емігрантів з України. 

В структурі загальних міграційних потоків освітня, або едукаційна (від англ. “education”), 
міграція обумовлена задоволенням соціальної потреби особи в отриманні якісної освіти та 
підвищенні рівня кваліфікації для забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці і успішного 
будування подальшої кар’єри. Теоретично, за своєю сутністю, освітня міграція передбачає тимчасове 
перебування на території розташування закладу освіти з подальшим поверненням мігранта 
до колишнього місця проживання4. Однак, на практиці, як вже зазначалося, досить часто освітня 
міграція є, так званим, підготовчим етапом для подальшої трудової міграції. 

                                                      
1 Global Education Monitoring Report 2019. Migration, displacement and education: Building bridges, not walls. 
UNESCO. <https://en.unesco.org/gem-report>. 
2 Ситник, О.Ю. (2017). Взаємодія роботодавців та вищих навчальних закладів в контексті стабілізації освітніх 
міграційних потоків. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні 

науки, 32, 123-131. <http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7466>. 
3 Education and Migration. The Road Not Traveled. World Bank. 
<https://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_08-Chap08-Education.pdf>. 
4 Філатов, В.М. (2014). Специфічні ознаки освітньої міграції та її місце в структурі міграційних потоків. 
Ефективна економіка, 2. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2785>. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 81 

Оскільки освітня міграція представлена, в першу чергу, навчальною міграцією з метою 
отримання вищої освіти або наукового ступеню, варто розглянути європейську освітню міграційну 
політику в цій галузі. 

Здобуття вищої освіти в Європі може бути достатньо недешевим, однак, в той самий час для 
здобуття освіти створені всі умови – від можливості отримання візи з метою навчання до можливості 
отримання стипендії або гранту для студентів та дослідників. В даному випадку це залежить, в першу 
чергу, від міграційної та освітньої політики приймаючої країни-члена ЄС, рейтингу вищого 
навчального закладу та рівня знань абітурієнтів. Так, по всій Європі представлено більше 100 тисяч 
схем щодо стипендій та фінансової підтримки для студентів. Деякі схеми покривають частину плати 
за навчання, деякі покривають усі збори за навчання плюс витрати на проживання1. 

Щоб мати більш детальне бачення і розуміння особливостей європейської освітньої міграційної 
політики слід розглянути її не стільки з точки зору загальноєвропейського підходу, скільки 
на прикладі окремої країни-члена ЄС. Проаналізуємо приклад Польщі, країни, яку на сьогодні 
найчастіше обирають українські студенти, розглядаючи можливості навчання за кордоном. 

Вступ до ЄС у 2004 році змусив польські університети розгорнути вражаючі за своїми 
масштабами рекламні та рекруторські кампанії2, оскільки ще наприкінці 1990-х рр.. вищі кожного 
року почали втрачати більше і більше студентів, що обирали навчання в інших країнах ЄС. Не тільки 
польські ВНЗ, але й польський уряд доклали багато зусиль до удосконалення правової бази, що сприяє 
розвитку освітньої імміграції. Загальні вимоги до освіти іноземних студентів у Польщі викладені 
в Законі про вищу освіту від 27 липня 2005 року. Так, завдяки впровадженню нових програм українці 
та представники інших держав мають можливість отримання якісної освіти за рахунок 
започаткованих урядом стипендіальних програм. Розмір стипендії залежить від ступеня і форми 
навчання і, навіть, може повністю покривати кошт навчання. Іноземці також можуть подати заявку 
на допомогу при заселенні в перший рік навчання (до 60% від суми стипендії) та на підготовку 
дипломної роботи або дисертації (до 40%). Крім того, студенти, що відрізняються особливими 
досягненнями, можуть отримувати фінансові винагороди та інші вигоди. 

Що стосується процедури вступу до польських вишів – вона виглядає спрощеною для 
іноземців, які подають заявку на прийом незалежно від правил прийому, що застосовуються 
до громадян Польщі, які при вступі зобов’язані подати результати державних іспитів (аналогічні 
до українських сертифікатів ЗНО). Так, іноземні абітурієнти зобов’язані подати документи, що 
підтверджують закінчення етапу навчання, необхідного для отримання освіти на заданому рівні. 
Якщо це іноземний шкільний диплом, він повинен бути визнаний, якщо не підписані відповідні угоди 
з цією країною, які знімають це зобов’язання, як, наприклад, у випадку з українськими дипломами. 

Що стосується мовних вимог до іноземців – то тут процедура прийому на навчання теж є досить 
гнучкою. Іноземці можуть навчатися польською мовою (у цьому випадку потрібно або засвідчити 
свої знання мови відповідним сертифікатом, або пройти підготовчий курс, що також зараховується 
до періоду навчання, або отримати підтвердження від приймаючого університету, що рівень мови 
достатній для проходження навчання) або іноземною мовою (у цьому випадку потрібно також 
засвідчити свої знання мови відповідним сертифікатом)3. 

Варто теж зазначити, що польська система освіти динамічно розвивається та адаптує шлях 
свого розвитку до політичних та економічних змін на міжнародній арені та ринку світових освітніх 
послуг. Так, наприклад, саме початок української кризи призвів до впровадження університетами 
нових навчальних програм для заохочення іноземних студентів, зокрема українців (наприклад, 
програми навчання не тільки польською або англійською мовами, але й змішані англо-польські 
програми та програми з додатковими мовними курсами, тощо). Слід також додати, що більшість 
вишів Польщі мають підписані угоди з провідними компаніями та міжнародними корпораціями, 
представленими на польському ринку. Таким чином, студенти мають можливість відвідувати 
форуми та заходи з питань бізнесу, політики, кар’єри, тощо, організовані цими компаніями. Також 
більшість корпорацій надає можливості для проходження літньої практики для студентів або вже 
                                                      
1 Scholarships and costs. How much will studying in Europe cost and how can you fund it? European Comission. 
<https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/planning-studies/scholarships-costs_en>. 
2 Нагорняк, Т.Л., Пачос, Ю.В. (2018). Міграція українців до Польщі як наслідок державної політики. 
Політичне життя, 3, 27-35. <http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/6071>. 
3 Bień, I. (2018). Studenci zagraniczni w Polsce. Analizy BAS. 1. 
<http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171528508>. 
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грунтувного стажування для студентів-випускників з подальшим працевлаштуванням. Відповідно, 
на сьогодні більшість українців обирає польські вищі за мовною ознакою, наявністю численної 
діаспори та іміджу Польщі як країни з високими витратами на освіту та високими потенційними 
доходами студентів. 

В контексті розвитку міграційної політики Польщі необхідно теж зазначити, що уряд спрямовує 
свої зусилля на розробку законопроектів що до поліпшення умов праці для молоді, таким чином 
намагаючись заохотити польську молодь, що виїхала на навчання до інших країн, повертатися і 
працювати в рідній країні. Так, у 2019 році Міністерство фінансів ввело податкову пільгу для молоді 
«Bez PIT dla młodych», що передбачає повне звільнення від податку для осіб до 26 років (таким чином, 
близько 2 млн. працівників зможе з цього скористатися)1. Податкові зміни також відбулися для інших 
працівників Польщі, для яких податкова ставка була зменшена з 18% до 17% (для осіб, що заробляють 
до 85 тис. злотих в рік), створюючи сприятливий податковий клімат саме для молодих 
висококваліфікованих працівників, як з Польщі, так з-поза її меж2. 

Взаємодія освіти і міграції проявляється не тільки в розвитку загальних видів освітньої міграції, 
метою яких є виїзд на навчання до закладів освіти з подальшою метою отримання диплому, але і 
в короткотривалій еміграції з метою стажування, здійснення наукових досліджень або навчання 
за обміном. А саме такі види освітньої еміграції відповідають сучасним принципам розвитку 
міграційної політики ЄС та нещодавно запропонованим підходом «сталої міграції»3, який на думку 
авторів даного підходу – науковців з університету Оксфорду – Олександра Беттса та Полла Колльє – 
передбачає здійснення циркулярної міграції за рахунок створення можливостей для виїзду 
на навчання, з метою праці або співпраці та з подальшим поверненням в країну проживання, таким 
чином, отримуючи досвід та перспективи як для професійного розвитку особи, так і для економічного 
розвитку держави. 

Гідним прикладом успішної взаємодії сучасних підходів освітньої і міграційної політики ЄС є 
європейська едукаційна програма студентського обміну (студентської мобільності) Erasmus+. 
Програма була заснована ще у 1987 року (з назвою Erasmus) і з того часу зазнала безліч змін щоб 
стати якомога доступнішою для більшої кількості студентів з різних університетів країн ЄС та інших 
регіонів світу, та підвищувати рівень навчання, поєднуючи всі існуючі у ЄС схеми освіти та 
підготовки кадрів. Головною метою даної програми є надання учасникам можливостей для отримання 
нових умінь, а також особистого, соціального, наукового та професіонального розвитку за допомогою 
навчання, стажування, робочої практики, тощо. 

За допомогою програми Erasmus+ Комісія фінансує проекти та інші заходи щодо інтеграції 
мігрантів у всіх секторах освіти та навчання. Стратегічні партнерства спрямовані на розвиток 
інноваційних освітніх практик та сприяння транснаціональному співробітництву. Erasmus+ також 
підтримує розвиток потенціалу у вищій освіті в країнах-партнерах, які особливо постраждали від 
наслідків міграції. 

Успішність програми підтверджує, насамперед, зростання її бюджету – з 14.7 мільярдів євро, 
запланованих на період 2014-2020 р.р. до 30 мільярдів євро, наведених в пропозиції до розгляду 
Європейської Комісії на період 2021-2027 р.р.4. Реалізація даної програми не тільки високо оцінюється 
своїми акціонерами, а й також широкою громадськістю, що включає цю програму до трійки найбільш 
результативних програм ЄС. Також програма високо оцінюється й самими її учасниками – а за даними 
Європейської Комісії з 2007 по 2016 рік в програмі взяли участь понад 4.3 мільйонів осіб та більше 940 
тисяч організацій працювали над допоміжними проектами. Так, участь у програмі та набуті під час 
навчання за обміном навички та компетенції створюють позитивне підґрунтя для випускників на ринку 
праці, тим самим збільшуючи можливості для працевлаштування та скорочуючи перехід від освіти 
до зайнятості. Рівень зайнятості учасників Erasmus за даними Європейської Комісії є на 13% вищий від 
випускників, що ніколи не брали участь у програмі. Що стосується подальшого кар’єрного розвитку, то 

                                                      
1 Bez PIT dla młodych. Ministerstwo Finansów. <https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych>. 
2 Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku. PIT.pl. <https://www.pit.pl/aktualnosci/nowa-skala-
podatkowa-od-1-pazdziernika-2019-roku-963927>. 
3 Sustainable migration: how Europe can reconcile democracy and mobility. EuroNews. 
<https://www.euronews.com/2018/06/26/sustainable-migration-bring-jobs-to-migrants-and-haven-countries-then-
tackle-asylum-view>. 
4 Erasmus+ annual report 2017. Publications Office of the European Union. 
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e5c3e1c-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1>. 
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за статистикою, учасники Erasmus мають на 44% більше шансів отримати керівну посаду, ніж їхні 
колеги з десятирічним досвідом роботи. Досягнення таких результатів на ринку праці обумовлено 
не тільки різними академічними навичками але, в першу чергу, розвитком мовленнєвих та особистісних 
навичок. Так, дослідження показали, що студенти, які беруть участь у програмі Erasmus, покращили 
особистісні та «м’які навички» (від англ. «soft skills»), впевненість у собі, міжкультурне розуміння та 
зрілість завдяки часу, проведеному за кордоном. 

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що участь у програмі Erasmus+ та подібних 
до неї програмах надає вагомих переваг як для учасників цих програм, так і для їхніх майбутніх 
працедавців, що сприяє розвитку економік держав в цілому. Так, наприклад, представники Russel 
Group1, організації, що представляє провідні вищі Великобританії, наголошують, що оскільки їх 
випускники все частіше працюють у багатомовних та міжнародних командах, навички набуті під час 
навчання за кордоном є життєво важливими для економіки Великобританії в міжнародному 
контексті, тому надзвичайно важливо, щоб британські студенти продовжували мати доступ 
до програми обміну Erasmus+ і після Brexit. 

Що стосується України, то наші студенти теж можуть скористатися можливостями навчання 
за обміном за кордоном за допомогою програми Erasmus Mundus, створеної в 2004 році для країн-
партнерів ЄС. Особливо варто відзначити магістерські та аспірантські програми Erasmus Mundus 
з наданням стипендій, 46 з яких у 2017 році були надані українцям2. Тому, можна сказати, що для 
України розвиток відносин з ЄС в рамках участі її студентів, викладачів, університетів та організацій 
в таких освітніх програмах, як Erasmus+ та Erasmus Mundus, може не тільки забезпечити зростання 
рівня освіти і компетенції молоді, зміцнення європейського вектору розвитку вітчизняних вишів та 
організацій, але й в майбутньому принести вагомі переваги в контексті євроінтеграції та економічної 
конкурентоспроможності країни. 

Розглянувши основні напрямки розвитку освітньої міграційної політики ЄС, варто навести 
заходи щодо стабілізації та регулювання освітніх міграційних потоків в Україні: підвищення рівня 
якості освіти та її практична модернізація (підвищення практичної цінності освіти, запровадження 
дистанційного навчання та розробка освітніх он-лайн платформ, залучення досвіду фахівців 
українських компаній в програмах навчання, запрошення їх до участі у конференціях та форумах, 
налагодження взаємодії з роботодавцями для підвищення професійного рівня та якості освіти), 
оптимізація системи вступу до ЗВО, поліпшення фінансування дослідницьких розробок та вишів 
загалом, налагодження міжнародних зв’язків та співробітництва (розвиток академічної мобільності, 
освітніх програм, можливість отримання подвійних дипломів, створення можливостей та підтримка 
студентів та викладачів, що беруть участь у міжнародних проектах, отримання грантів на реалізацію 
освітніх та наукових програм, розвиток відносин з українськими фахівцями з-за кордону)3. 

Таким чином, щоб в перспективі знизити відплив студентів з України та заохотити молодь 
залишитися треба створити чіткий план щодо модернізації української освіти та діяти як на рівні ЗВО 
та держави, так і на міжнародному рівні, беручи під увагу європейський досвід, українські реалії та 
не забуваючи про особливості нового покоління та людську мотивацію. У той самий час, заохочення 
до повернення українських фахівців, що мешкають за кордоном, теж мусить стати однією з головних 
цілей розвитку міграційної політики України. 
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The article deals with the reference to the definition of the concept of "hybrid war", compares 
approaches to its definition by Western and Ukrainian researchers and experts on the subject, 
classifies the type of aggression of the Russian Federation against Ukraine. By “western” the article 
considers English-speaking experts from the EU (mostly the UK) and the US, as well as Australia 
and Canada, whose approach to research is based on classical theories of international relations. 
The features of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine are considered on the 
example of the annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the armed conflict in 
Donbass. An attempt was made to find the reasons for Russia’s aggression against Ukraine. 
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The problem of research. The current system of international relations, under the influence of 
globalization and the constant growth of new technologies, the impact of informational events on politics and 
finance, the emergence of new methods of transmission of information and communications, is becoming 
increasingly open to the threats posed by the phenomenon of the "hybrid war". The article covers the concept 
of "hybrid war", approaches to its interpretation in the West and in Ukraine, and the facts of the active hybrid 
war of the Russian Federation against Ukraine. 

The relevance of the study is that for the sixth year the Russian Federation has been waging a hybrid 
war against Ukraine, so this problem has become not only a topic for analysis by individual researchers, but 
also a mandatory working link of the state apparatus in the field of security of all spheres of the state and 
maintaining information security. 

The purpose of the study is to provide a definition of the term "hybrid war", to compare approaches 
to its definition by Western and Ukrainian researchers and experts on the subject, classification of the type of 
aggression of the Russian Federation against Ukraine. By “western” in my article I refer to English-speaking 
experts from the EU (mostly the UK) and the US, as well as Australia and Canada, whose approach to research 
is based on classical theories of international relations. 

The end of the twentieth and the beginning of the twenty-first century became a period of many 
challenges and, above all, changes that take place in strategic thinking. Modern military theorists, led by 
William Nemeth and Frank Hoffman, regularly refer to the concept of "hybrid war". Contrary to popular 
opinion, the concept of hybridity of modern wars was born not in Russia but in the USA. Its creation was 
mainly related to the experience of a mission in Iraq and Afghanistan, where military operations, waged 
traditionally and with usage of modern equipment, did not guarantee the victory of the enemy by conducting 
operations using non-traditional asymmetric means and methods of combat. The founder of the "hybrid war" 
term was Thomas Mocaitis, who used the term in his publications relating to the British expeditionary 
campaigns of 1990 and 1995. In 1991, Officer William Nemeth described the hybrid wars as one of the major 
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problems of the Western world in the 21st century, following the example of the wars in Chechnya. However, 
is there a difference in understanding of the concept of "hybrid war" in the West and in Ukraine? In this 
article I will try to find this difference. 

US Department of Defense researcher Frank G. Hoffman, who is widely regarded as the author of the 
concept of "hybrid war" in the West, said that military action in the future may largely be a hybrid of traditional 
and irregular strategies and tactics, including standard weapons, irregular attacks, terrorism and criminal 
disorder1. So, according to Hoffman’s definition, hybrid warfare is a conflict in which one of the opponents 
simultaneously and plannedly uses the ratio of conventional weapons, irregular strategies, terrorism and 
criminal behavior in the war zone to achieve their own political goals2. A similar definition is given by the 
authoritative British Collins Dictionary, according to which hybrid war is "a military strategy in which ordinary 
war is combined with the tactics of using covert operations and cyber attacks"3. This is, by the way, the 
dictionary that named the term "fake news" in 2017 as the most commonly used English term of the year. 

Many Western experts today agree that hybrid warfare occupies an ambiguous position between 
classical and non-traditional warfare, in the process of implementation combining elements of both. Hybrid 
wars, in a broad sense, mean conflicts involving one or more non-state actors, which, however, have the 
attributes of traditional defense forces. Often, hybrid combatants receive the support of a foreign country, 
which supplies them with money, equipment and, in some cases, training. Such a combination provides 
combat forces capable of fighting in the modern field of battle, but existing outside the laws restricting the 
military operations of the classical armies. 

Today, conflict with the signs of a hybrid war can exist on two levels. The first is the territorial level 
that identifies with the state or traditional ethnic, clan or tribal communities that inhabit the territory. The 
second is a virtual space that is transboundary and trans-territorial. Cross-border hybrid war is related to the 
possibility of conflict not only between countries using irregular troops, but mainly between a state and a 
non-state entity that takes place in another country. An important feature of hybrid conflicts is their 
psychological nature, as well as the use of cyberspace to destroy opponents’ information systems, disseminate 
propaganda content or spread threats. However, the non-state side of the conflict often uses criminal methods 
of action to support irregular troops or destabilize the internal situation of the state, including through the 
proliferation of weapons of all kinds, drug trafficking, or cooperation with non-governmental mafia 
organizations. 

Unfortunately for us, a study example of a hybrid war is the conflict in Ukraine, which began in March 
2014. According to Western media, as well as to analysts from the think tanks of NATO member states, the 
methods used by Russia during the crisis in the Crimean Peninsula and during the Donbass conflict make it 
possible to attribute the Russo-Ukrainian conflict to the hybrid war. These include: 

– asymmetry, which manifests itself in the differences between the military and economic potential 
of both countries, from which the potential of the Russian side many times exceeds Ukraine’s capabilities; 

– the involvement of irregular troops consisting of the local population and mercenaries (whom the 
Russian Federation calls "rebels") for liberation actions, whose activities were planned and coordinated by 
Russia. Irregularity, as one way of waging a hybrid war, involves waging war through intermediaries – in this 
case mercenaries from the North Caucasus; 

– an information war aimed at justifying Russian actions in the Crimean peninsula and concealing the 
actual involvement of Russians in the conflict. And here it is important to add that, unlike the simultaneous 
digital and military attacks in Georgia in 2008, cyberattacks against the Ukrainian Crimea shot the 
telecommunications infrastructure down: they deactivated major Ukrainian websites and “intercepted” 
mobile phones of key Ukrainian officials before Russian troops entered the peninsula. In contrast to Russia’s 
aggressive invasion of Georgia, the operation in Crimea was rather an information takeover of the latter. In 
the seeming absence of a direct threat, Putin relied on non-military tools such as propaganda, misinformation 
and deception to influence local, regional, and even global audiences. The success of this approach to the 
control of space and people in Crimea explains the Kremlin’s confidence in reusing the approach as a 
continuation of their information and psychological attacks already in mainland Ukraine; 

– psychological warfare, which involves maneuvering and the fact that regular troops of the Russian 
army are gathered near the Russian-Ukrainian border; 

– the economic war, which was manifested by stopping gas supplies and increasing its price; 
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– ambiguity, which is determined by the frequent change in Russia’s attitude to the conflict in 
Ukraine. The Russian side initially categorically denied direct intervention on the territory of the Ukrainian 
state. However, later President of Russia Vladimir Putin personally confirmed the Russian origin of the so-
called "green men" in Crimea. The change of approach occurred at the moment when it appeared that the 
position confirming the presence of Russian soldiers in the territory of Ukraine is advantageous for the 
achievement of tactical goals in the domestic policy of the Russian Federation. 

The information war is called asymmetric weapon, and the incidents in Georgia and Crimea certainly 
confirm this categorization. Following the "color revolutions" that have contributed to the successful change 
of regimes, both Georgian and Crimean incidents have reinforced the belief that the construction, control and 
dissemination of information effectively and significantly affects the outcome of geopolitical events. 
A number of Western scholars have undoubtedly classified Russian actions on the territory of Ukraine as 
manifestations of a hybrid war. Although Russian ideologists refrain from using "hybridity" to describe their 
activities abroad, numerous facts of the use of information warfare in Ukraine suggest that it is fully fought 
in conjunction with other conventional and unconventional actions to maximize effectiveness in large-scale 
campaigns, and not as a separate strategy1. 

In Ukrainian sources, namely the Political Science Encyclopedic Dictionary, hybrid warfare becomes 
the “War, the main instrument of which is the creation by an aggressor state in a state chosen for aggression, 
of internal contradictions and conflicts with their subsequent manipulation to achieve the political goals of 
aggression that are usually achieved by waging conventional war"2. Therefore, Ukrainian scholars largely 
agree with Western definitions of the concept of "hybrid war", supporting the idea that the very essence of 
traditional methods of military threat has taken a new look, because warring parties and potential adversaries 
today are progressively referring to the use of non-military means to achieve strategic and strategic means. 
operational goals previously only achieved by military capability. 

Interestingly enough, in the article by P. Popovich on the measurement of the existence of hybrid wars 
in the scientific journal of Uzhgorod University, the author points out that some Ukrainian researchers still 
disagree with the "hybrid war" definition of events in Ukraine and state that the use of such a term actually 
means support for the Russian Federation’s concept of "civil war", which it imposes towards Ukraine. With 
its narratives that the Russian Federation’s actions in Ukraine are "assistance to the local population, the 
citizens of Ukraine who fight for their survival," the Kremlin is trying to convince the world that a civil war 
is taking place in Ukraine. Moscow calls the events in eastern Ukraine a civil war, as such an approach 
removes the blame. Thus, there is a change of concepts, a distortion of reality, in order to shift responsibility 
for events in Ukraine (especially for hostilities in our territory) to Ukraine itself, its leadership3. 

And researchers G. Iavorska and O. Yizhak in "World Hybrid War: Ukrainian Front", edited 
by V. Horbulin for the National Institute for Strategic Studies, generally say that "the specificity of Russian 
hybrid aggression against Ukraine lies not so much in the general methods and goals of the hybrid war (which 
have been generally described and partially predicted by theorists on examples of other hybrid conflicts). 
According to the authors, although the definition of "hybrid war" in Ukrainian sources does not differ from 
the definitions of Western experts, such a phenomenon in Ukraine acquires new features. A new aspect for 
waging a modern hybrid war was the role of engaging the international community. A common stance on 
condemning Russia’s actions by the US, NATO and the EU, together with the system of sanctions against 
Moscow, have become a significant deterrent to Russia. At the same time, the hybrid conflict in Ukraine has 
shown that, despite a comprehensive system of inclusion in the architecture of international security, Ukraine 
has found itself beyond reliable security guarantees in the face of military aggression4. The authors continue: 
“The understanding and content of international security guarantees has now undergone dramatic changes, 
and the guarantees themselves have lost much weight in the new security environment. At the time of the 
signing of the Budapest Memorandum, the guarantees of Ukraine’s sovereignty proclaimed by it were quite 
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reasonable, but today, not only statements such as this document give absolute guarantees of protection – 
even the credibility of Article 5 of the Washington Treaty on the collective defense of NATO members is 
being discussed. That is why NATO is developing and implementing a set of measures aimed at deterring an 
aggressive Russian Federation and restoring full confidence in the Alliance’s reliability among its member 
and partner countries"1. 

According to the Director of the Institute of Foreign Policy of the Diplomatic Academy of Ukraine 
Hryhorii Perepelytsia, the tendency of the global system of international relations towards multipolarity has 
created favorable conditions for the Kremlin leaders to use the means of “hybrid war” to regain the status of 
a global political actor, without which they do not imagine the future of their county. The first steps along 
this path were the reintegration of the post-Soviet space and its full absorption by Russia. With Ukraine 
abandoning reintegration projects and expressing its intention to sign the Association Agreement with the EU 
in 2013, a hybrid war in Ukraine has become a major way of achieving this strategic objective. The seizure 
of Ukraine and the elimination of its statehood would give Russia the green light to absorb the entire post-
Soviet space2. 

Beginning with hybrid aggression, the Putin regime pursued a two-pronged global goal: to geo-
strategically destroy the current world order of domination of the West and restore the status of "great power" 
for Russia; and geo-historically turn the world into a political reality of the last century, including the 
dominance of "spheres of influence", "systemic struggle", "balance of power", "balance of interests" and 
others. In addition to Professor Perepelytsia, such assumptions are made by his colleague Mykola 
Kapitonenko, as well as Volodymyr Fesenko, Ievhen Magda and others. The armed aggression of the Russian 
Federation against Ukraine as a logical end to the geostrategy of revenge, which has long been developed by 
Kremlin strategists, has witnessed a crisis in the current international security system. According to Hryhorii 
Perepelytsia, Russia cannot conduct global competition by economic, political and diplomatic means, so 
Moscow, having developed the doctrine of the "Russian world", began to destroy the existing world order. 
According to Ukrainian scientists, this is evidenced by the discredit of most international security institutions 
and the neglect of the agreements that underlie the post-bipolar world. This includes the rejection of the 
principles of the Final Act signed in Helsinki in 1975 by 35 States; changing the continent’s border; the 
rejection of the Belovezh Agreement by the leaders of Ukraine, the Russian Federation and Belarus in 1991, 
which can only be regarded as a refusal to recognize the state sovereignty of the post-Soviet countries; 
rejection of NATO and EU enlargement to the East, propaganda of radical pro-Russian parties in Central and 
Western Europe; neutralizing the Visegrad Four by forming a group of pro-Russian countries; gross violation 
of more than 300 international treaties and conventions, and in particular the UN Charter and the 1994 
Budapest Memorandum, etc. 

The main purpose of today’s Russian online misinformation is almost indistinguishable from the Soviet 
propaganda machine, and is a consistent and corrective measure to weaken the West, spread conflicting 
opinions in their society, spread disharmony among allies, discredit the institutions of the US and EU in 
Europe, Africa, Latin America, and most importantly for us, in Ukraine, and to show them all Ukraine and 
its authorities as untrue, unpredictable and weak actor in its relations with partners. Fortunately, even after 
successful information operations at first in Georgia and then in Crimea, the Kremlin still failed to implement 
a plan to capture the southeast of Ukraine. Putin lost opportunities in Luhansk and Donetsk regions when his 
troops proved powerless to fully penetrate the regions. Unfortunately, Kyiv has not yet learned from the 
mistakes of Russia and, I suppose, remains poorly prepared for a full response to the aggressive Russian 
cyber, media and information attacks. Until recently, Ukraine was characterized by passive advocacy, weak 
public relations and lobbying tools, and was not keen on changing them. President Volodymyr Zelensky 
mentioned a few times after his inauguration that his team was working on a strategy to counter the 
information war, but neither he nor the newly appointed ministers concerned had provided more specific 
information since then. 

Hybrid wars are increasingly dominant in today’s security space, both in frequency and in the threat 
they pose. The increased activity of the Islamic State, as well as the Russian aggression against Ukraine, 
which began in 2014, contributed to the intensive use of the term "hybrid war". Modern technologies from 
drones to social media and the internet offer participants in hybrid conflicts many new weapons in their 
                                                      
1 Яворська, Г., Їжак, О. (2017). Гібридна війна як новітній конфлікт і як форма глобального протистояння. 
Горбулін, В. (ред.) Світова гібридна війна: український фронт. Харків, 15-18. 
2 Перепелиця, Г. (2015). Віра і фетиш дипломатії як виклик національній безпеці України. Україна 
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arsenal. In the past, enemies were predominantly symmetrical: static, predictable, homogeneous, hierarchical, 
cruel, and resistant to change. Modern enemies are asymmetrical: they are dynamic, unpredictable, fluid, self-
organized, and they are constantly adapting and evolving. However, for all its divergence and minor 
differences in its interpretation by different experts, hybrid warfare does not change the nature of the war 
itself. The war remains essentially the use of violence, which is largely used for political ends. Hybridization, 
however, profoundly alters the rules of modern warfare, requiring states to consider the need for both 
conventional and non-conventional means and tactics. 

Do the approaches to understanding the concept of “hybrid war” of Ukrainian experts differ from the 
Western ones? Different methodological approaches to defining hybrid warfare indicate a different level of 
decision-making and the difference between relevant policy decisions to the use of specific tools directly in 
combat. But even such a difference can only be talked about on a conditional basis, since hostilities do not 
start without proper preconditions and political decisions. However, if we still draw a line of distinction, then 
we bring symmetrical and asymmetric conflicts, guerrilla warfare, combined warfare closer to direct combat, 
while political decisions are ancillary instrument. But by gaining intensity, armed confrontation and methods 
of guerrilla warfare become a hybrid war. While researchers in Ukraine agree with the definition of their 
British and American counterparts, they now say that the meaning of the term "hybrid war" is being updated 
compared to the original version. The five years of war in Ukraine have clearly demonstrated the dynamics 
of change in the hybrid war, both in the methods of attack and in the methods of defense and resistance to 
aggression. 
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The subjectivity of a person in national security law is determined by its legal status and its 
implementation in legal strategic communications. The national security law substantiates the 
legal status of a person, defines the conditions and enforces human rights and fundamental 
freedoms in accordance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, defines 
legal obligations that correspond to the relevant rights and are consistent with the activities of the 
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Formulation of the problem. Human subjectivity in national security law is manifested through the 
determination of a person’s legal status and its implementation in the legal strategic communications of 
national security. However, the nature of a status of legal communication actually testifies to the transition 
of social relations, certain acts of interaction of social entities in the legal, the acquisition of the state of legal 
completeness in the complex process of legal communications with human participation, which requires 
appropriate scientific substantiation. 

The purpose of the article is to establish and reveal the laws and peculiarities of human subjectivity in 
the law of national security, in legal strategic communications of national security with the definition of status 
features, their approval on the basis of human-centrism. 

State of the study of the problem is characterized by the development of the problem of human 
subjectivity through the disclosure of its legal status in the works of P. Rabinovych, M. Kozyubra, S. 
Maksimov, S. Golovatyi, D. Gudima, N. Ortynska and other scientists, but indicates the lack of thorough 
research problems of human subjectivity in national security law, which emphasizes the particular relevance 
of the article. 

Legal status and subjectivity of a person in national security law 

Among the legal communications, among the many relationships in the society, the most important 
ones are those directly related to the person, which determine the legal status of the person and give the 
opportunity to realize such status in the law of national security. 

If at the heart of the world order is, in practice, the authoritative conceptual opinion of Hersh 
Lauterpacht, man, as the basic unit of all law1, then in national order and national law, this provision must be 
maintained and enforced. That is why, despite the established approaches to defining legal communications, 
it is more important to understand such communications as the interactions and relationships of certain legal 
status carriers. 

The problem of subjectivity and legal status of a person has not accidentally occupied a prominent 
place in the research of scientists. There is no need to focus on positions regarding the term of a person’s 
                                                      
1 Lauterpacht, H. (1943). The Law of Nations, the Law of Nature and the Rights of Man, in Problems of Peace and 
War. Papers Read before the Society in the Year 1943, ed. British Institute of International and Comparative Law, 
Transactions of the Grotius Society, 29, 31. 
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legal status, since we are unable to identify a section of conventionality that would allow us to come to a 
common opinion and to draw a generalized conclusion about the terminological unity and content of a 
person’s legal status. The etymology of legal status provides more complete information and relevant material 
for legal doctrine and practice. Legal status (from the Latin status – position) is traditionally understood in 
jurisprudence as a set of rights and freedoms of individuals and legal entities1. However, this is too narrow 
an understanding of the legal status, especially when applied to a person’s legal status. It is necessary to agree 
with the stated and substantiated position that “legal status cannot be based solely on legislative norms 
governing rights and obligations; it is a broader system which in a democratic society must contain the whole 
complex of legal phenomena in order to guarantee a high level of protection and the importance of person”2. 
The legal status of a person covers all the permanent and necessary legal characteristics of a person as a legal 
person, distinguishes the legal person among other subjects of law, determines the constant parameters of 
social communications, relationships between individuals and, more importantly – between a person and all 
social actors who have the ability to influence human being in space and time. The legalization of a person, 
the acquisition of legal characteristics, is carried out through the appropriate legal status. The legal status of 
a person is not the result of the activities of any social actor, including the state, because no one gives the 
right to life to a person, other rights and fundamental freedoms, no one defines a person’s protected interests. 
D. Gudyma’s substantive conclusions are quite correct in this regard: “A human being is a human individual 
who, in view of his biological nature, has inherent inborn legal qualities (natural, inalienable, fundamental 
rights), which is the most important component of general social law»3. At the same time, the scientist’s 
opinions regarding the differences between the different concepts of legal person4 are controversial, since in 
such a case it is necessary to go to a different level of discussion – legal personality, legal individual, citizen’s 
legalization, etc.5, which is difficult to agree with due to some scholasticism. The solution to this not only 
ideological issue is to understand the legal status of a person as a legal person, which must be recognized by 
all social actors, and the content of the state should be, again worth emphasizing, not only the recognition of 
this fact, but also the focus on the protection of the legal human status. 

However, in practice, the legal status of a person is constantly influenced by social actors, among which 
the influence of the state is of particular importance because of its capacity to legislate and to enforce it. It 
should be noted that the legal status of a particular person can be subjected to certain destructive actions not 
only from the state, but also from other participants of social communications, which are both the society in 
the person of its numerous entities and individual social actors. It is important that as a result of such 
subversive, destructive actions, the content of the legal status of the person remains unchanged, but certain 
obstacles to the realization of human rights, freedoms and legitimate interests of the person may be created, 
which in the historical aspect provides many examples for scientific analysis, and in practice it is many 
reasons for the decision enforcement issues. In such cases, the importance of maintaining the stability of the 
legal status of a person, his or her compliance with all the characteristics of a legal person is an extremely 
pressing issue, which is solved from the standpoint of national security. That is why national security is not 
just the protection of the most important national interests6; it is the stability and inviolability of a person’s 
legal status, the legal justification for why we find it in national security law. 

The legal status of a person covers all competences that are in constant motion and in constant interaction 
with legal obligations. Actually, such is the legal status of any social actor, an active social subject, but the legal 
status of the person most clearly demonstrates the peculiarities of interaction and interconnection of powers and 
responsibilities. National security creates all the necessary and sufficient conditions for the formation of a 
person’s legal status in the form and content that give every reason to conclude that there is a virtually 
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insurmountable barrier to the realization of possible and real threats to life, which is primarily concerned with 
a particular person, personality, but as a consequence of creating threats to the existence of society, humanity. 
This conclusion is based not only on the paradigmatic importance of the human legal status for national security, 
but also on the basis of the formation and real existence of the human legal status solely in the context of security 
directly generated by national security. Characteristics of a person’s legal status in this context are to ensure that 
the person’s protection status is in conformity with rights, legitimate interests, obligations, and, last but not least, 
guarantees of the exercise of rights and legitimate interests. M. Kozyubra, referring to the Institute for Human 
Rights, states that “it is with the help of this institute that a person joins the material and spiritual goods of 
society, the mechanisms of power, the legitimate forms of expression of self-interest and the realization of his 
own interests. The degree of perfection of the individual, his life and health, honor and dignity, integrity and 
security depend on the level of security of law. “The human dimension”, after all, is a touchstone and the point 
of reference for any transformation that takes place in society”1. 

National security as the protection of the individual, human content and purpose in legal strategic 
communications substantiates the legal status of the person forms the regime that defines forms and structures 
the legal status of the person. 

The structure of a person’s legal status is relatively unchanged and is capable of qualitative updating only 
in a state of security, that is, protection against threats to human existence. We can think of human personality 
and assess a person’s ability to have rights, obligations and responsibilities only in the event of threats that may 
lead to the physical destruction of a person or to a significant restriction on the realization of a person’s inherent 
capacity to be the subject of legal strategic communications and legal communications in general. The limitation 
of the physical condition of a person leads to a restriction of legal personality in the area where such a restriction 
occurred, and consequently, of legal personality as a whole. The method of such restriction is important for the 
assessment of danger, but it is not decisive from the standpoint of law, since for the existence of the right of a 
particular person (it is not a subjective right, but a right in its general or social sense), the ability of a person to 
perceive is important, to understand the law, to realize it in such a way that it allows a particular person to be 
part of the legal reality with all the qualities of a legal person. The law that has happened or the law that comes 
directly depends on the conditions of human existence. In a state of danger, in the state of actual realization of 
threats to national security, a person may be put in a situation where the right is lost. This process occurs at the 
same time as the implementation of those socially dangerous acts that involve limitations of the spatial, 
temporal, physical being of a person, which significantly limit the necessary characteristics of a person’s life 
and narrow or even destroy the possibilities of conscious attitude to law. 

Subjective rights, freedoms and legal obligations, legitimate interests in the legal status of a person are 
directly dependent on the resolution of security issues and at the same time determined by the level of security 
of human life, the state of protection of national interests. It is important the connection between this section 
of the legal status of a person and national interests. It is a matter of priority for certain groups of rights, 
freedoms, legitimate interests on the one hand, and legal obligations on the other for securing and pursuing 
national interests. It is precisely in the area of national interests that some subjective rights, freedoms and 
legitimate interests may be narrowed and legal responsibilities strengthened, as a process necessary to ensure 
national security. However, this approach, despite its rationality and practicality, contains a certain error, 
which must be identified and declared as an exception to the general rule, since a successful solution to the 
problem of national security is possible only in the state of deployment of a person’s legal status, his 
subjective rights, freedoms and legitimate interests. Another thing is that in the face of real threats to national 
security, which are manifested including threats to human life, it is possible to temporarily restrict the rights, 
freedoms of the person, which should be exercised legitimately, on a legal basis and without prejudice to the 
basic task of preserving and deploying legal status of a person, but only to ensure that the task is solved under 
the conditions of the relevant legal regime. 

In the structure of a person’s legal status, the most important is to connection the guarantees of human 
rights, freedoms and legitimate interests with national security. Outside the protection of human beings, 
beyond the protection of human life, the issue of guarantees of human rights, freedoms and legitimate interests 
of a person can neither be the subject of discourse nor the subject of a practical decision to preserve the 
integrity of a person’s legal status. 

Therefore, we proceed to the level of generalization and justification of the very fact of a person’s legal 
status, the formation and existence of which depends entirely on the security status, which is, on ensuring 

                                                      
1 Козюбра, М.І. (2010). Права людини і верховенство права. Право України, 2, 24. 
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national security, namely the protection of national interests, which in this case appear to be a concentrated 
expression of rights, freedoms and legitimate human interests. 

National security law reveals all the features of a systemic value-normative and institutional formation, 
which defines the necessary and sufficient guarantees of a person’s legal status, substantiating the very fact 
of its existence within the national legal system and implementation in legal strategic communications. In 
order to confirm or refute this important opinion in the context of research, we must go beyond the national 
legal system, which is quite understandable. The legal status of a person is based on the provisions of the 
Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by UN General Assembly resolution 217 A 
(III) on 10 December 19481. It is worth paying attention to the provisions of Art. 28 of the Universal 
Declaration of Human Rights, according to which everyone has the right to a social and international order 
in which the rights and freedoms set forth in this Declaration, can be fully realized. It is certainly a state of 
security that has national and international dimensions and guarantees the implementation of human rights 
and freedoms. And in the context of the content of the legal status, the provisions of Article 29 of the 
Universal Declaration of Human Rights are important, according to which everyone has duties to the 
community in which alone the free and full development of his personality is possible; in the exercise of his 
rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for 
the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the 
just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society2. The analysis of 
the significance and nature of the Universal Declaration of Human Rights was made possible by S.I. Maximov 
make the important conclusion that “on the one hand, their conceptual framework is based on the achievement 
of the classical philosophy of law, and on the other, in substantiating the unconditional nature of human 
rights, appeals to the new for the twentieth century phenomenon which is the totalitarianism, as the danger 
that threatens the civilized existence of mankind. Thus, in essence, the Universal Declaration of Human 
Rights 1948 is an anti-totalitarian legal veto. It codifies the condemnation of Hitler’s "new order" by the 
world community and the repentance of that order. Each signatory state accedes to the worldwide denial of 
the repetition of totalitarianism by providing a set of guarantees of personal autonomy (religious, ethical, 
intellectual, civil, economic)”3. 

Legal strategic communications between a person, a citizen and state based on their status value and 
provide for mutual rights and obligations, mutual responsibility. In this connection, N.M. Onishchenko 
rightly points out that “nowadays, responsibility to a person is beginning, albeit slowly, to become more or 
less real in nature ... The establishment of norms of state responsibility before a citizen is a testament to the 
recognition of the state priority of the rights and freedoms of a citizen over other values in society”4. 

However, there is some important clause, according to which restrictions when it comes to human 
rights, the important is to limit any scope for free discretion of the state, its agencies and officials, and the 
main principle that must act in such cases is the principle of proportionality. The content of this principle is 
manifested in the fact that the general interest governed by the state cannot be such as to suppress the freedom 
of the individual; the balance, the proportionality of the public (in particular, the state) interests and the 
interests of the individual accompanies and determines the process of restricting human rights5. 

In the legal status of a person, legal obligations confirm the socially necessary behavior of a person. In 
a sense, a person’s legal responsibilities are his or her legal obligations in social communications, which 
correspond to the corresponding rights of other participants in social communications. Such a legitimate need 
is manifested in rules of law, in publicly recognized and publicly enforced rules of conduct that are universally 
recognized. In this regard, characterizing legal obligations as social obligations, P.M. Rabinovych notes: 
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“the universal social duty of a person is the need for certain behavior, which is objectively determined by the 
specific historical needs of the existence and development of other people, the nation, the people, his social 
strata and all humanity”1. 

Legal responsibilities in their social significance consolidate the efforts of all social actors to ensure 
the balance, stability of legal strategic communications, the realization of human rights and freedoms, the 
achievement of social actors, first and foremost by a person, identified and supported in the public interest, 
among which national interests are of paramount importance to resolve security issues. That is why national 
security law is seen as a systemic integrity that demonstrates the unity of human rights, freedoms, legitimate 
interests and legal responsibilities, as well as other social actors, which are the state, society in the person of 
certain institutions. Such unity is constant in content, but has dynamic characteristics in legal strategic 
communications, manifests itself at different levels, in various forms, in many cases transforms, acquires 
those social characteristics that correspond to the real state of human life security and the existence of society 
and the state. 

The unity of rights, freedoms, legitimate interests and legal obligations in a person’s legal status holds 
a certain balance based on the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms2. This is emphasized by scientists at the L’viv Laboratory for Human and Citizen 
Rights, noting that “the limits of the exercise of rights and freedoms must meet international standards. At 
the same time, a fair balance of human rights and freedoms and public interests must be ensured”3. It is 
important that the principle enshrined in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms ensures that the balance of rights, freedoms, legitimate interests, human legal obligations, and 
public interests is asserted, and that it is possible to affirm that international and, therefore, national security 
are safeguarded. The stated principle is the principle of dependence of the state on the legal status of a person, 
its filling in the national legislation with the relevant norms and ensuring the states in practice in legal strategic 
communications. This unites the democratic states of Europe, as one of the means of achieving this is to 
safeguard and promote human rights and fundamental freedoms, and the fundamental freedoms constitute 
the foundations of justice and peace throughout the world and are best served, on the one hand, through 
effective political democracy and, on the other hand, by a shared understanding and respect for the human 
rights on which they depend4. The dependence of states on understanding and respect for human rights is 
evidence of the real state of national security, when the responsibility of a person to society and the state can 
in no way be greater than the responsibility of society and the state to the same person. However, a 
prerequisite state recognition of the legal status of human determining factor of state power is a human right 
to safety that researchers, including German scientist JD Rainer Arnold, include the fundamental rights and 
recognize the task of the state to create and maintain security5. 

The right to human security can be regarded as an absolute right, but with some caveat. In this case, it 
is important not the mere obligation of an indefinite range of subjects not to violate a person’s right to security, 
which is usually of paramount importance, but the duty of the state and society to ensure the human right to 
security. The right to demand in legal strategic communications not to violate the safe conditions of human 
activity needs to be provided and protected, which is within the competence of the relevant institutions of the 
state. It is worth agreeing with the position of S.O. Slipchenko, who believes that “the use of the literal 
meaning of the word ‘absolute’ to unite a group of completely different rights by nature and those that already 
have a special name in the theory of law, is not entirely justified”6. The right to security in the legal status of 
a person should be regarded as a fundamental human right, which determines its assignment to fundamental 
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rights, which in this sense “is the basis for the existence of a person as such, the development  
of his personality, and their recognition and security (non-interference by the state) is absolutely necessary 
for the state…”1. 

The ability of the state to assure the human right to security, and therefore to safe living conditions and 
well-being, attests to the state’s ability to exercise external and internal functions in general, which 
undoubtedly confirms the sovereignty of the state in legal strategic communications of international and 
national importance. The human right to security is not defined in the Constitution of Ukraine or in any of 
the laws that contain provisions on the legal status of a person. At the same time, there is no doctrinal 
definition of the right to security, which would become universally recognized. This situation is explained by 
the fact that the human right to security is a natural, objective right, security competences are present in all 
human rights and fundamental freedoms, do not require any declaration by public authorities, but must be 
protected and guaranteed. The human right to security is a legal sign of the inviolability of the legal status of 
a person having social, economic, political, military characteristics based primarily on the provisions of the 
Constitution. Therefore, it is possible to define a certain constitutional and legal mechanism for securing the 
right to personal security, which is defined as “as a system of interrelated, interacting factors, means and 
preconditions by which, in the conditions of compliance with law, appropriate legal and factual opportunities 
for full implementation are created, everyone’s rights to personal security are eliminated by negative 
conditions that could harm their practical implementation”2. 

Human security is always individual, personal and this is the most important interest of a person who 
objectively creates national interests. 

In US legal doctrine, the right to human security is disclosed precisely for the implementation of 
personal security. Thus, in John Bouvier’s Law Dictionary as early as 1839 and later, it defines the concept 
of personal security as: “The legal and uninterrupted enjoyment of a man of his life, his body, his health and 
his reputation,”3 the lawful and unbroken possession of man by his life, his body, his health and his reputation. 
In this sense, the right to personal security has the meaning of a subjective right and is implemented both in 
legal relationships, where the rights to personal security correspond to the obligations of other parties to the 
relationship to abstain from actions that violate that right, and in legal strategic communications of national 
security. 

The right to human security is much larger than the scope of competences and involves the presence 
of a person not only in specific (relative) legal relationships, which solve certain security issues of his life, 
but also absolute legal relationships, in those legal strategic communications where the main participant and 
moderator of the person security is represented by the state in the person of the relevant institutions. It is this 
peculiarity of human security that scientists draw attention to, and point out that “a legally formalized 
expression of a person’s security is a person’s right to security, under which it is expedient to understand the 
legal capacity of a person as a subject of the right to maintain his or her state of safe life in the form of secured 
and protected by the state to self-fulfillment by the individual of their vital needs and diverse interests.”4. In 
the end, it seems to be true that in understanding the human right to safety, the focus is on the ability to 
preserve and maintain a safe state of human life; it is this human opportunity that other human rights and 
fundamental freedoms contain, and the state and, to a certain extent, society, have a duty to ensure human 
security and to guarantee its inalienable right to security. 

Conclusion. Human subjectivity in national security law is manifested in the strategic legal 
communications of national security through the realization of a legal status, which determines the rights and 
fundamental freedoms of a person to which certain obligations are fulfilled. The right to security in the 
concept of human subjectivity in national security law has an axiomatic meaning, is essentially a legal 
postulate, needs no proof, should be regarded by social actors as the initial formula of the human-centered 
legal reality. At the same time, the right to security is an institution of national security law, and in this way, 
the right of national security has the ability and opportunity to justify a person’s legal status, to realize a social 
purpose with regard to its security and protection in legal strategic communications of national security. 

                                                      
1 Цвік, М.В., Петришин, О.В. (ред.) (2009). Загальна теорія держави і права: підручник. Харків: Право, 455. 
2 Боднар, О.Б. (2011). Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Київ, 17-18. 
3 Bouvier, J. (1856). A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States.  
<https://legal-dictionary.the free dictionary.com/Personal+security>. 
4 Колоткина, О.А. (2015). Право личности на безопасность: понятие и механизмы обеспечения в РФ 

(теоретико-правовое исследование): дис. .. канд. юрид. наук. Саратов, 61-73. 
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The article highlights the main concepts of revolution as a special type of armed violence, which 
is nowadays formed in political science. Due to the complex analysis of the above ideas, the author 
concludes that the most optimal is the concept proposed by the scientist Ch. Johnson, which is 
based on the consideration of the personal factor and daily life of the masses in the process of 
forming the causes that lead to radical changes through the use of weapons. Also important is an 
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The author argues that the revolution is a form of mass internal armed violence that leads to rapid, 
fundamental changes in all spheres of society, in particular in the institutions of political 
interaction and mass consciousness. 
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Революція як вид збройного насилля та важливий суспільно-політичний феномен розвитку 
людства, завжди привертала увагу академічного середовища. В Україні зацікавленість указаним 
феноменом посилилась останніми роками, коли внаслідок такого політичного явища як «Революція 
гідності» 2014 р., значно змінився внутрішньо та зовнішньополітичний вектори розвитку країни. 
Одним із ключових питань, що сьогодні активно обговорюються вітчизняними та зарубіжними 
науковцями є розуміння революції як особливого виду збройного насилля. Актуальним є і розгляд 
указаного феномену як засобу політичних, соціально-економічних змін та, як наслідок, розв’язання 
суспільних протирічь шляхом застосування опозиційними силами зброї. Привертають увагу 
дослідників й такі аспекти як доцільність застосування збройного насилля, його ефективність 
у процесі реалізації суспільних змін. 

Аналізу головних концепцій революції як виду збройного насилля і присвячена ця наукова 
стаття. 

В академічному середовищі дискусійною залишається проблема розмежування таких видів 
збройного насилля як громадянська війна та революція. Відзначимо, що у трактуванні цих понять 
сьогодні не має єдиної точки зору. Так, у межах марксистської наукової школи ці явища досить часто 
ототожнювались. Зокрема, у роботі «Громадянська війна у Франції» К. Маркс аналізував події 
революції 1871 р., що отримала назву «Паризька комуна». Під гаслом щодо «переростання 
імперіалістичної війни в громадянську» В. Ленін розумів не що інше як те, що зʼявились реальні 
можливості успішної реалізації соціалістичних революцій у багатьох державах світу 1. 

Професор С. Ланцов у вказаному контексті вважає, що: «Поняття «громадянська війна» і 
«революція» дуже близькі між собою. І той, і інший соціально-політичний феномен пов’язаний 
з глибокими внутрішніми конфліктами, що виникають на основі економічних, соціальних і 
політичних протиріч, розбіжності базових духовних цінностей. Але якщо політичні революції ‒ це 

                                                      
1 Ланцов, С.А. (2009). Гражданские войны и революции: сравнительный анализ внутриполитических 
конфликтов ХХ – начала ХХІ века. ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза, 5, 1, 126. 
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досить обмежений за часом переворот, у ході якого вирішується питання про владу, то громадянська 
війна, найчастіше, ‒ затяжний збройний конфлікт, підсумок якого може залежати не тільки від 
внутрішніх, але і від зовнішніх факторів. Революція може стати імпульсом громадянської війни, якщо 
результати перевороту не влаштовують значну частину суспільства. Внутрішньополітичний конфлікт 
може з самого початку отримати форму громадянської війни, але тоді перемога прихильників 
радикальних змін де-факто призведе до революції. Якщо ж перемогу здобувають прихильники 
«старого порядку», то ніяких революційних змін не відбувається»1. 

Указаний автор підкреслює і те, що причинами громадянських війн можуть виступати на лише 
соціально-політичні та соціально-економічні, а також і етнонаціональні фактори. Зрозуміло, що 
за таких умов про зміну суспільного ладу взагалі не йдеться, а причиною протистояння виступає, 
з одного боку, намагання зберігати територіальну цілісність держави, а з іншого ‒ національно-
державного самовизначення2. 

Революцію слід відрізняти і від інших видів внутрішнього збройного насилля, зокрема, від 
бунтів та повстань. Так, Ю. Постовойт вказує на те, що: «Від революцій слід відрізняти «бунти» і 
«повстання». Перші являють собою стихійну реакцію на дії влади, носять нетривалий характер і 
спрямовані проти конкретних осіб без особливих претензій на зміну соціально-політичної ситуації. 
Другі ‒ відрізняються більшим ступенем організованості, однак, вимоги повсталих зазвичай обмежені 
зміною уряду та наданням пільг і привілеїв окремим соціальним групам і не претендують 
на розширення політичних прав або зміни стратифікаційних характеристик»3. 

Виходячи із вище зазначеного, стає цілком очевидною необхідність ґрунтовного аналізу 
сутності та запропонованих різними авторами підходів до дефініцій такого складного й дискусійного 
феномену як революція. Як відомо саме слово «революція» почало застосовуватись наприкінці 
середніх віків, і позначало воно кругообіг небесних тіл. Першим у соціальному значенні «переворот» 
його застосував Н. Макіавеллі, однак, широкого розповсюдження та застосування цей термін у період 
відродження не отримав. Загалом, слід визнати, що революція ‒ це феномен, який з’явився в Новий 
період історії і характерний він для капіталістичних відносин, або такої світ-системи як світ-
економіка (за І. Валлерстайном). 

Розповсюдженою є думка, що початком застосування терміну «революція», в більш-менш 
сучасному значенні, є період Великої Французької революції, а саме коли Людовік XVI на питання 
чи є падіння Бастилії повстанням, отримав відповідь, що це революція. Однак, більш ґрунтовний 
аналіз дозволяє сказати, що ця дефініція застосовувалась і раніше. Зокрема, термін «революція» 
зустрічається в текстах кінця XVI ‒ початку XVII ст. англійського філософа Ф. Бекона, який 
використовував його для позначення «політичного перевороту»4. 

Загалом, у період Просвітництва відбувається перше становлення та осмислення терміну 
«революція», відповідно, його межі та відмінності від подібних явищ ще не були окреслені. Так, Д. 
Юм дійсно застосовував цей термін до політичних революцій, а саме до заворушень, повалення 
правителя, змін в уряді та в громадських справах5. До революцій він відносив події в Англії 1640 р. 
та 1688 р. Поряд з цим мислитель був упевнений, що це явище характерне і для більш ранніх періодів 
історії, зокрема, він уважав, що революції траплялись у Стародавній Греції, Римі та у бриттів 6. 

Подібну точку зору відстоював англійський політичний діяч Г. Болінгборк (1678 ‒ 1751) та 
публіцист Е. Берк (1729 ‒ 1797). У роботах указаних авторів слово «революція» застосовувалась для 
позначення змов, заколотів та політичних переворотів, що характерні для людства з найдавніших 

                                                      
1 Ланцов, С.А. (2009). Гражданские войны и революции: сравнительный анализ внутриполитических 
конфликтов ХХ – начала ХХІ века. ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза, 5, 1, 126. 
2 Ланцов, С.А. (2009). Гражданские войны и революции: сравнительный анализ внутриполитических 
конфликтов ХХ – начала ХХІ века. ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза, 5, 1, 126. 
3 Пустовойт, Ю.А. (2017). Бунт, восстание, революция: организованное насилие горожан в контексте 
модернизационных процессов. Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и 

менеджмент, 71-81. 
4 Бекон, Ф. (1978). Сочинения в двух томах. Т. 1. Москва: Мысль, 199. 
5 Hume, D. (1773). The history of England, from the invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688.  

In eight volumes. London: Printed for Cadell, 2, 27, 28, 29, 39, 46, 118 
6 Hume, D. (1773). The history of England, from the invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688.  

In eight volumes. London: Printed for Cadell, 82, 132, 150, 160, 195, 293 
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часів. До сучасних революцій Г. Болінгброк відносив англійські революції 1640 та 1688 рр.1. Е. Берк, 
будучи свідком, до аналізованого феномену зараховує не лише англійські, а й французьку революцію 
1789 р.2. 

Починаючи з Вольтера та Монтеск’є до окресленого вище розуміння революції додається ще 
один компонент, який характерний і для сьогоднішніх визначень цього феномену. Вказані мислителі 
під революцією розглядають вже не тільки політичний переворот, чи зміну влади, вони бачать її як 
природній процес, що призводить до суттєвих змін політичного ладу та державного устрою3. Так, 
Монтеск’є відносить до революцій зміну династій в Стародавньому Китаї, Греції та Римі прихід 
до влади Цезаря та поділ Римської імперії4. Поряд з цим, для мислителя революцією також є і зміна 
влади, чи форми держави в процесі народного повстання. 

Подібна логіка прослідковується і у К. Гельвеція, який уважав, що революції є неминучим та, 
навіть, необхідним явищем, оскільки вони змінюють обличчя держави, за рахунок суттєвих 
перетворень у короткий проміжок часу5. 

Ураховуючи наявний досвід та тодішнє теоретичне осмислення феномену революція Дідро та 
Д’Аламбер у енциклопедії 1751 року випуску вже розділяють поняття «повстання» та «революція». 
Під першим вони розуміють: «виступ народу проти государя»6. Під другим ‒ «… значну зміну 
в управлінні державою». Окрім того, в роботі зазначається, що: «Немає таких держав, в яких 
не відбулося б більше або менше революцій». Процес пошуку відмінностей революції від інших 
подібних явищ продовжився і надалі. Так, Гегель відрізняв реформи від революції масовою участю 
в останній народу7. 

Зазначений пошук відмінностей простежується і в роботі Дж. Кларка 1862 р., що має назву 
«Історія і теорія революцій» та є однією з перших розвідок безпосередньо присвячених аналізованому 
феномену. Зокрема, на думку вказаного автора: «Повстання, як термін, тільки позначає збройний опір 
владі. Заколот ‒ це тільки обурення та підйом проти влади. Кожен з них не обов’язково повинен вести 
до революції, але вони часто стають першими симптомами її пришестя, першими сходинками її 
розвитку. Але повстання та заколот можуть бути результатом примхи, пристрасті, амбіцій, ревнощів 
або інших простих локальних причин, і вони швидко проходять»8. 

У вказаній роботі Дж. Кларк наводить декілька визначень революції спільним для яких є ідея 
про те, що створенню нового передує руйнування та розкладання старого. На думку автора, революція 
може визначатись як: «радикальна або органічна зміна в устрої держави (форми правління), вчинена 
мирним або насильницьким шляхом»; «… успішний опір існуючій владі, через який 
інституціонується (засновується) і встановлюється нова форма влади»; «… зникнення старих форм, 
застарілих установ та підйомом нових, щоб знайти новий рух у розвитку та історії»9. 

Окрім того, у ХІХ ст. прослідковуються перші спроби класифікувати революції. Так, релігійна 
війна у Німеччині XVI ст. починає розглядається як різновид революції, іншою, політичною 
називається революція у Франції. Англійська справедливо вважалась такою, що поєднує у собі риси 
як релігійної, так і політичній революції10. Т. Карлейль у своїй багатотомній роботі, присвяченій 
Французькій революції також, по суті, відносить її до політичної сфери. Дослідник формулює 
наступне визначення вказаного феномену: «Французька революція ‒ це відкрите повстання та 
насильницька перемога анархії, що вирвалася на свободу, проти влади, що розклалась та вичерпала 
                                                      
1 Болингброк, Г. (1990). Письма об изучении и пользе истории. Москва: Наука, 176. 
2 Берк, Э. (2001). Правление, политика и общество. Москва: Наука, 100, 107, 227, 280, 399. 
3 Вольтер (1988). Философские сочинения. Москва: Наука, 725; Философия в Энциклопедии Дидро и Даламбера 
(1994) Москва: Наука, 277; Монтескье, Ш.Л. (1999). О духе законов. Москва: Мысль, 32. 
4 Монтескье, Ш.Л. (1999). О духе законов. Москва: Мысль, 94-95. 
5 Гельвеций (1973). Рассуждение 1. Об уме самом по себе. Гельвеций. Сочинения в двух томах. Т-1. Москва: 
Мысль, 243. 
6 Философия в Энциклопедии Дидро и Даламбера (1994). Москва: Наука, 109. 
7 Гегель (1831). Английский билль о реформе 1831 года. Политические произведения. Москва: Наука, 413. 
8 Clark, J. (1862). The History and Theory of Revolutions. From the Princeton Review for April 1862. Philadelphia: 
William S. & Alfred Martien, 6. 
9 Clark, J. (1862). The History and Theory of Revolutions. From the Princeton Review for April 1862. Philadelphia: 
William S. & Alfred Martien, 5. 
10 Гизо, Ф. (1996). История английской революции. Т-1. Ростов на Дону: Феникс, 31; Карлейль, Т. (2008). 
История Французской революции. Москва: ЭКСМО, 141. 
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себе ...»1. Існувала й інша точка зору, зокрема, В. Блос уважав англійську революцію політичною, а 
французьку визначає як соціальну2. 

Феномен революції стає одним із центральних категорій у марксистській науковій школі, що 
почала зароджуватись у другій половині ХІХ ст. Сам К. Маркс досить розмито розумів це явища. У 
своїх численних роботах він використовував дефініцію політична та соціальна революція, однак, 
визначення їм не дає. Згідно з К. Марксом до капіталістичної формації соціальні революції ‒ це 
трансформації у суспільстві, що можуть відбуватись як насильницьким, так і не насильницьким 
шляхом. Дослідник ставить на перший план та відмежовує переворот в економічних умовах 
виробництва від юридичного, політичного, релігійного, художнього чи філософського перевороту, 
що також характерні для революції. Однак, не дивлячись на відсутність чіткості саме у К. Маркса 
з’являється характеристика, що стає ключовою для визначення аналізованого феномену в цій 
науковій школі. Отже, революція за К. Марксом ‒ це корінний переворот3. 

З творчості Ф. Енгельса починає розвиватись ідея щодо світової революції. Європейські 
революції, що відбулись на той момент, дослідник уважав частинами однієї загальної революції. Він 
також уважав, що німці здійснили філософську революцію, французи ‒ політичну, англійці ‒ 
соціальну4. Однак: «Тільки соціальна революція, і є тією справжньою революцією, в яку повинні 
вилитися революції політична та філософська...» ‒ зазначає Ф. Енгельс5. 

Для В. Леніна, як і сутність держави виявляється у пануванні одного класу над іншими, так і 
революція ‒ це, в першу чергу, зміна класу, що реалізує державну владу. В. Ленін писав: «Перехід 
державної влади з рук одного в руки іншого класу є першою, головною, основною ознакою революції 
як в строго науковому, так і в практично-політичному значенні цього поняття»6. Подібною була 
позиція і Л. Троцького, щоправда він смислове навантаження, характерне для революції, позначав 
терміном «масове повстання». Зокрема, він зазначає, що: «Чиста змова, навіть у разі перемоги, може 
дати лише зміну при владі окремих клік того ж правлячого класу або ще менше: зміну урядових фігур. 
Перемогу одного соціального режиму над іншим приносило в історії лише масове повстання»7. 

Ставши основою комуністичної ідеології, напрацювання класиків марксизму були розроблені 
до дрібниць та, згодом, увійшли до авторитетних енциклопедичних видань Радянського Союзу. 
Зокрема, у «Великій Радянській енциклопедії» 1955 р. випуску розміщено наступне визначення 
революції: «корінний переворот у розвитку продуктивних сил та виробничих відносин, переломний, 
поворотний період у житті суспільства, що означає насильницьке повалення віджилого суспільного 
ладу та утвердження нового, прогресивного суспільного ладу, завоювання державної влади 
передовим, прогресивним класом, що використовує її для подальшого розвитку суспільства, для 
революційних перетворень»8. 

У «Філософській енциклопедії» 1967 р. революція визначається як: «… якісна зміна, корінний 
переворот у соціальному житті, що забезпечує поступальний прогресивний розвиток»9. 
У «Філософському енциклопедичному словнику» 1983 р. зазначається, що революція це ‒ «… засіб 
переходу від історично віджилої суспільно-економічної формації до більш прогресивної, корінний 
якісний переворот у всій соціально-економічній структурі суспільства»10. Додомо, що сучасні 
продовжувачі ідеї марксизму наполягають, на тому що «застосування поняття «революція» 
виправдано тільки при стадіальному розумінні історії ‒ як переходу на нову стадію. Там, де 
не визнається стадіальність, не визнаються і революції»11. 
                                                      
1 Карлейль, Т. (2008). История Французской революции. Москва: ЭКСМО, 132. 
2 Блос (1906). Французская революция. Санкт-Петербург: Типография Альтиулера, 1. 
3 Маркс, К. (1955). Критические заметки к статье «Пруссака» «Король Прусский и социальная реформа». 

Маркс К., Энгельс Ф. Т-1. Москва: Политиздат, 444. 
4 Энгельс, Ф. (1955). Письмо Карлу Марксу, 13 февраля 1851 г. Сочинения. Москва: Политиздат, 600. 
5 Энгельс, Ф. (1955). Письмо Карлу Марксу, 13 февраля 1851 г. Сочинения. Москва: Политиздат, 598. 
6 Ленин, В.И. (1969). Письма о тактике. Полное собрание сочинений. Т-31. Москва Политиздат, 133. 
7 Троцкий, Л.Д. (1997). История русской революции. В двух томах. Т-2. Москва: Терра, 152. 
8 Большая Советская энциклопедия. Т-36. (1955). Москва: Большая Советская энциклопедия, 185. 
9 Философская энциклопедия в пяти томах. Т-4. (1967). Москва: Советская энциклопедия, 480. 
10 Философский энциклопедический словарь (1983). Москва: Советская энциклопедия, 574. 
11 Завалько, Г.А. (2005). Понятие «революция» в философии и общественных науках: проблемы, идеи, 
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1920-ті ‒ 1930-ті рр. характеризуються зародженням, на фоні осмислення Російської революції 
1917 р., різних напрямів та теорій революції. Відомий соціолог російського походження П. Сорокін, 
на основі детального аналізу, зробив висновок, що революція ‒ це боротьба однієї частини 
суспільства з іншою. На вказаній основі дослідник виключає з аналізованого явища американську 
революцію XVIII ст., оскільки в ній, на його думку, зазначеного протистояння не було, та навпаки, 
додає до нього події, що відбувались з найдавніших часів, зокрема у Стародавньому Єгипті, Греції та 
Римі1. Зазначимо, що широке розуміння П. Сорокіним революції не дає можливості відмежувати її 
від подібних видів внутрішнього збройного насилля, зокрема, громадянської війни. Підкреслимо, що 
і сам дослідник називає революцію та громадянську війну двома взаємопов’язаними явищами. На 
думку автора, революція змінює якісний склад населення у негативну сторону. Нова еліта, з більш 
низьким культурним та моральним рівнем формує та оновлює вимоги для кандидатів у владні 
структури. Вказаний період П. Сорокін і вважає початком громадянської війни. 

Поступово, протягом наступних десятиліть, в академічному середовищі формується 
розуміння того, що революція обов’язково призводить до переформатування політичної системи. 
Так, один із засновників «теорії революції» К. Брінтон уважав, що революція неодмінно веде 
до нелегальної, як правило, насильницької зміни форми правління2. А. Камю писав, що: «революція 
означає неминучість установлення нового способу правління»3. У колективній роботі 1966 р. під 
редакцією К. Фрідріха зазначається, що революція це ‒ «раптове і насильницьке повалення 
встановленого політичного порядку»4. Дж. Петті визначав аналізований феномен як засіб 
незаконної зміни конституційних умов5, а М. Реджано ‒ як «раптове незаконне масове насильство, 
спрямоване на повалення політичного устрою»6. Подібної точки зору дотримується і відома 
німецько-американська дослідниця Х. Арендт7. 

У визначеннях революції другої половини ХХ ст. починає з’являтись теза щодо соціальних 
змін. Зокрема американський дослідник Л. Едвардс уважає, що: «революції змінюють одну систему 
законності на іншу, і є однією з численних форм соціальної зміни, … одним з механізмів, що 
змінюють людське суспільство»8. Ч. Джонсон розглядав революцію як особливий тип соціальних 
змін9, а Дж. Данн ‒ як масові, насильницькі та швидкі соціальні зміни10. 

На наш погляд, слід додати, що цінним напрацюванням Ч. Джонсона є його класифікація теорій 
революцій. Автор у вказаному контексті виділяє чотири групи. Акторно-орієнтовні теорії (Дж. Девіс, 
Т. Гарр), у яких увага концентрується на вивченні особливостей індивідів і груп, які безпосередньо 
реалізують революцію, а також на причинах, що змусила їх так діяти. Структурні теорії (С. Хантінгтон, 
Б. Мур, Т. Скочпол), що є прямою протилежністю акторно-орієнтовним. Революція у подібних 
концепціях розглядається як виклик перед звичайними людьми, сформований аномальною ситуацією. 
Інтегративні теорії (К. Брінтон, Н. Смелзер, Р. Даль), що збирають в єдину концепцію акторно-
орієнтовні та структурні теорії. Процесуальні теорії, до яких Ч. Джонсон відносить свою концепцію, 
основною суттю якої є поєднання інтегративної теорії з вивченням фактору випадковості11. 

На сьогоднішній день найбільш поширеними є дефініції революції, запропоновані 
С. Хантінгтоном та Т. Скочпол. Переважна більшість дослідників кінця ХХ ‒ початку ХХІ ст. беруть 
за основу визначення вказаних авторів, або розширюючи, або критикуючи їх12. 
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С. Хантінгтон ще у 1960-х рр. сформулював одне з найбільш цитованих визначень революції: 
«швидка, фундаментальна та насильницька зміна внутрішнього становища країни, пануючих 
цінностей та міфів суспільства, його політичних інститутів, соціальної структури, керівництва, 
діяльності влади та політики»1. У більш пізніх роботах дослідник додав у визначення поряд 
з процесом руйнування процес створення нового. Так, автор указував, що: «Повномасштабна 
революція, таким чином, пов’язана зі швидким та насильницьким руйнуванням існуючих політичних 
інститутів, мобілізацією нових груп у політику та створенням нових політичних інститутів»2. 

Основною сутнісною характеристикою революції, що відрізняє її від інших видів 
внутрішнього збройного насилля, для Т. Скочпол є структурні зміни. На її думку: «Соціальні 
революції ‒ це швидкі, фундаментальні трансформації суспільного стану та класових структур; 
вони супроводжуються та частково проводяться через класові повстання знизу». «Суспільні 
революції відрізняються від інших конфліктів та трансформують процеси, перш за все, комбінацією 
двох умов: збігом змін у соціальній структурі й класовими повстаннями; та збігом політичної й 
суспільної трансформації» ‒ пише дослідниця3. 

Дж. Пейдж, по суті, перегорнув указані вище визначення, назвавши соціально-політичні 
перетворення наслідком змін у ціннісних орієнтирах, що розповсюдженні в суспільстві. Так, 
дослідник указував на те, що: «Революція ‒ це швидка і фундаментальна трансформація 
в категоріях соціального життя та свідомості, метафізичні припущення, на яких ці категорії 
базуються, та владні відносини, в яких вони виражаються, є результатом широко поширеного 
в народі визнання утопічних альтернатив сучасному соціальному порядку»4. Ч. Тіллі в цілому 
погоджується з наведеним визначенням, додаючи лише те, що революція: «представляє силове 
переміщення влади в державі, в якій як мінімум два очевидних блоки претендентів представляють 
несумісні вимоги по управлінню країною»5. 

Значна кількість підходів до розуміння сутності революції та відповідна кількість визначень 
призвели до того, що низка дослідників відмовились від пошуку універсального поняття й пішли 
шляхом формулювання складених та описових термінів. Зокрема, А. Майер під революцією розуміє 
два, або навіть три різні процеси, що, як правило, розглядають разом. «Перший ‒ це руйнування 
старого порядку або старої політичної системи; другий ‒ створення нової; третій ‒ неминучий 
період хаосу між ними»6. Подібною є точка зору англійського соціолога Е. Гідденса, який 
стверджує, що революцією є ті події, що обов’язково містять масовий соціальний рух, загрозу 
насильства або застосування його з боку учасників цього руху та широкомасштабні реформи, або 
зміни як результат7. 

П. Калверт уважає, що аналізований феномен має чотири складові, а саме повстання, 
перебудову державного устрою, насильство та корінні зміни в суспільстві8. На думку Ш. Ейзенштадта 
революція містить п’ять компонентів ‒ насильницька зміна політичного режиму; зміна владної еліти; 
глибинні зміни у всіх найважливіших сферах, зокрема, у економіці та класовій стратифікації; 
відмежування від минулого; переформатування моралі та виховання9. 

Дещо по іншому підійшов до розв’язання вказаної вище проблеми Р. Дарендорф. Дослідник 
наполягає, що одним і тим же терміном «революція» позначають два зовсім різні поняття. «Перше ‒ 
глибокі перетворення, зміни стрижневих структур суспільства, що, природньо, вимагають часу; 
друге ‒ перетворення швидкі, зокрема, зміна носіїв влади протягом днів або тижнів шляхом 
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надзвичайно явних та зримих, часто насильницьких дій. Першу можна назвати соціальною 
революцією, другу ‒ політичною»1. Тобто, автор повертається до ідеї різних видів революцій, що 
існувала у ХІХ ст. 

Відомий американський дослідник Дж. Голдстоун пішов далі та заради точного відображення 
сутності запропонував чотири терміни: «великі революції», «політичні революції», «соціальні 
революції», «елітарні революції». До «Великих революцій» автор відносить події, що призвели 
до зміни як політичних інститутів, так і економічних та соціальних структур суспільства. У свою 
чергу, «політичні революції» змінюють лише політичні інститути, а «соціальні революції» ‒ пов’язані 
з незалежним виступом нижчих класів. Під «елітарними революціями» Дж. Голдстоун розуміє, по 
суті, широкомасштабні реформи реалізовані елітами, які керують мобілізацією мас2. 

Професор Н. Розов у межах реалізації проекту «Революційні хвилі в динаміці модернізації 
суспільств ХІХ ‒ ІХХ ст.: макросоціологічний та соціально-філософський аналіз» (2017 р.) побудував 
свій пошук визначення революції на основі конструктивної критики найбільш поширених визначень, 
запропонованих Дж. Голдстоуном та Т. Скочпол. Для вказаного автора основною сутнісною ознакою 
революції є зміни у політичному режимі під якими він розуміє: «… перетворення (трансформацію) 
відносин та стійкої системи правил (інститути) політичної взаємодії. Якщо такого перетворення 
немає, то немає і революції»3. Дослідник пропонує наступне визначення: «(соціальна) революція ‒ це 
можливий наслідок глибокої соціально-політичної кризи держави з таким рівнем загострення 
конфлікту, що через масові протести й повстання верховна державна влада відчуває реальну загрозу 
повалення, причому в ході подій істотно змінюється політичний режим: відносини та інститути 
політичної взаємодії»4. 

Н. Розов розшифровує свою найбільш суттєву сутнісну ознаку революцій. «У той же час 
поняття «політичного режиму» та «відносини, інститути політичної взаємодії» слід трактувати 
набагато ширше, ніж приналежність верховної влади якійсь групі. Порядок представництва, виборче 
право, повноваження різних інститутів, правові обмеження виконавчої влади, утвердження прав та 
свобод громадян, введення їх судового захисту ‒ все це входить у політичний режим та прямо 
відноситься до інститутів політичної взаємодії. Успішні соціальні революції завжди ведуть 
до суттєвих змін у цій сфері, навіть коли повалення влади не було…» ‒ пише автор5. 

Сучасні концепції та підходи до розуміння сутності революції у інтегрованому та 
кристалізованому вигляді представлені у спеціалізованих довідкових виданнях. Так, у «Великому 
толковому соціологічному словнику» 1999 р. випуску розміщено наступне визначення революції: 
«насильницьке захоплення державної влади лідерами масового руху для подальшого використання 
цієї влади з метою великих процесів соціальної реформи»6. У «Соціологічному словнику» 2004 р. ‒ 
«будь-яка несподівана, зазвичай насильницька зміна в управлінні суспільством»7. 
У «Політологічному словнику-довіднику» 2008 р. ‒ «вид політичного процесу, який характеризується 
радикальними політичними змінами, зміною політичної системи або ж видаленням з її структури тих 
чи інших елементів, зміною правлячої еліти»8. 

Наведені вище терміни зайвий раз підтверджують досить розмите розуміння революції 
сучасним дослідниками, а також відсутність чітких критеріїв відмежування її від інших видів 
внутрішнього збройного насилля. У вказаному контексті польський соціолог П. Штомпка виділяє два 
великі напрямки серед теорій революції ‒ історіософський та соціологічний. Представники першого, 
по суті, вивчають розрив у довготривалому історичному процесі. У другому напрямку акцентують 
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увагу на внутрішніх процесах, що відбуваються через масові соціальні рухи та призводять 
до кардинальних змін у основних соціальних структурах1. На думку автора «Сучасне визначення 
революції виходить з обох охарактеризованих вище традицій і являє собою синтез їх основних ідей, 
а саме уявлення про фундаментальне характер змін, що охоплюють широку соціальну сферу, а також 
про масову мобілізацію, стрімкі темпи і раптовість самого ходу змін»2. 

Важливими, на нашу думку, є виокремлені у роботах П. Штомпки характеристики, що 
відрізняють революцію від інших видів соціальних змін. По-перше, революція впливає на всі сфери 
та рівні суспільства, зокрема, на економіку, політику, культуру, соціальну організацію та повсякденне 
життя. По-друге, зміни у вказаних сферах є фундаментальними, вони зачіпають основи 
функціонування суспільства. По-третє, революційні трансформації обов’язково мають швидкий 
характер. По-четверте, революція є найбільш характерним та очевидним проявом змін, а період їх 
проходження ‒ винятковим та пам’ятним. По-п’яте, революція провокує не типові реакції у її 
учасників та свідків, а саме вибух масової активності, відчуття радості, надії, оптимізму, сили та 
могутності, набуття сенсу життя та утопічне, радужне бачення майбутнього3. 

Цінним для нашого дослідження у роботах П. Штомпки також є його чіткий виклад 
відмінностей революції від інших, подібних видів внутрішнього збройного насилля. На думку 
дослідника, державний переворот ‒ це лише зміна правлячої групи без корінної трансформації 
соціальної та політичної систем. Те саме стосується і путчу, що розглядається лише як захоплення 
влади військовою елітою. Повстання, як масовий виступ населення проти влади, може призвести 
лише до часткових, не глибоких змін у вигляді поступок. Громадянська війна характеризується 
силовим зіткненням соціальних угруповань метою яких, у першу чергу, є отримання влади, а 
не корінні, системні зміни. П. Штомпка підкреслює, що вказані вище види досить часто 
супроводжують революцію, особливо на початку, або наприкінці, однак, не є безпосередньо нею4. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу підходів та визначень, для нас стає очевидним, що 
процес пошуку сутнісної основи революції, та будь-якого іншого виду збройного насилля, 
раціонально побудувати виходячи із логіки запропонованої Ч. Джонсоном. Ми вважаємо, що слід 
ураховувати особистісний фактор та повсякденне життя мас, так само як і об’єктивні обставини 
у глобальному значені, тут ми спираємось на світ-системний підхід І. Валерстайна, а також, 
обов’язково, чинник випадковості. 

Виходячи із зазначеного, маємо можливість сформулювати наступне визначення. Революція ‒ 
це вид масового внутрішнього збройного насилля, що виникає за умов невдоволення значної кількості 
населення своїм повсякденним життям через особливості внутрішньої та зовнішньої (глобальної) 
соціально-політичної системи, наявністю лідерів і відповідної випадкової ситуації, та призводить 
до швидких, фундаментальних змін у всіх сферах суспільства, зокрема, в інститутах політичної 
взаємодії та масовій свідомості. Отже, революцію можна віднести до специфічної групи 
внутрішнього збройного насилля, оскільки вона призводить до суттєвих змін суспільно-політичної 
системи держави. 
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The theoretic-methodological problems of understanding of totalitarianism as a socio-cultural 
phenomenon are considered in the article. Special attention is paid to the differentiation of 
categories «totality» and «totalitarian» in the socio-cultural field of West European and non-
western types of societies. Not only the practical forms of the totalitarian regimes are analyzed 
but also their possible modern mutations, totalitarian tendencies, connected to becoming of 
informative civilization. The nature of power shows a high level of static nature, while instruments 
of power, its explication in social structures, and institutions are dynamically acquiring new 
qualities. It is determined that the modern stage of human development is characterized by a high 
level of conflict, an increase in crisis contradictions as a specific feature of the transitional era. The 
main challenge consists of a dynamic formation of the new quality of the entire system of social 
relations, which could be stable. The author considers power primarily through the ability to 
produce and control axiological meanings (cultural and value codes) in society. 
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epoch. 

Актуальність теми дослідження. Серед історичних подій ХХ сторіччя важливе місце 
належить становленню й краху тоталітарних політичних режимів. Загибель радянської системи 
значною мірою деактуалізувала тоталітарну тематику. Однак розвиток сучасного світу свідчить про 
передчасність подібного висновку. На те є кілька причин. По-перше, спадок радянського періоду 
історії українського суспільства ще й досі чинить вплив на сьогодення. По-друге, дослідження 
тоталітарного феномена є важливим для розробки концепцій і моделей переходу від тоталітаризму 
до демократії. По-третє, у світі ще є території, де діє тоталітарна політична модель. І нарешті, 
особливу увагу привертають нові прояви тоталітарного феномена. Тоталітаризм як соціокультурний 
феномен у епоху глобалізації та переходу більшості постіндустріальних країн до якості 
інформаційного суспільства виявляє достатньо високу ступінь адаптації та трансформації, набуває 
нових форм. Однак важливим є те, що його змістовні стрижні (особливо стосовно аксіологічних 
смислів) зберігають сталість. Загроза, на нашу думку, полягає у тому, що за новими формами 
(відповідними можливостям інформаційної епохи) людство, вже у глобальному вимірі, може 
спокійно вповзати у тоталітарні смисли, зовсім того не помічаючи. 

Ступінь розробки. Тоталітарні ідеї, зміст яких полягає у необхідності цілковитого підкорення 
частини цілому, індивіда – державі, сягають корінням глибокої давнини (від Геракліта Ефеського, 
Платона, Т. Мора, Т. Кампанелли, Г. Бабефа, Ж.-Ж. Руссо до Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Ніцше). Після 
Другої світової війни почалося фундаментальне наукове опрацювання теорій тоталітаризму як 
феномена і як реального політичного режиму (Х. Арендт, З. Бжезинський, К. Фридрих, Р. Арон, 
Ф. Хайєк, К. Поппер, А. Безансон, Ч. Ендрейн, С. Серебряний, Ю. Ігрицький, та інші). Проте 
теоретико-методологічні проблеми розуміння тоталітаризму як соціокультурного феномена 
в інформаційну епоху потребують свого більш глибокого осмислення і системного розгляду з боку 
філософів і політологів. Отже, метою статті є з’ясування змісту поняття «тоталітаризм» саме 
в інформаційну епоху, розкриття кумулятивних можливостей цього феномена. 
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Виклад основних положень. «Тотальність» як соціокультурний і психологічний феномен 
впродовж тисячоліть історії людства відчувалась як природний стан людиною, насамперед, 
традиційних, архаїчних суспільств. У ХХ столітті «тотальність», набуває своє «alter-ego» 
у «тоталітарності» політичних режимів. Прояви тотальності у попередні часи можуть здаватися нам 
безжальними, з точки зору сучасної людини. Однак слід зауважити, що є очевидна різниця між 
«тотальністю» й «тоталітарністю», оскільки остання саме як феномен ХХ століття є боротьбою 
системного політико-державного примусу із людиною, яка усвідомила своє «Я», саморефлексує через 
погляд на себе з боку як на іншого. Така людина здатна на усвідомлений опір і намагання захистити 
автономію своєї особистості. Тоталітаризм, таким чином, видається нам зворотним («темним») боком 
природного потягу людства до свободи. Практично-політичні та соціокультурні успіхи ліберального 
поштовху до захисту особистості від будь-якого свавілля обертаються поживним підґрунтям для 
становлення тоталітарного феномена. Перед тим, як надати на користь цього твердження кілька 
аргументів, вважаємо важливим згадати таке зауваження Р. Арона в «Есе про свободи»: «За іронією 
історії, чи не виявилась власне політична свобода уявною подобою такої, бо людина індустріального 
суспільства не знає більше, що означає свобода, яка нині пригноблена або раціональністю 
колективної ефективності, або владою комерції, що використовує у своїх інтересах загальне тяжіння 
до розваг та споживання?»1. По-перше, саме особистість, яка гостро переживає усіляке зазіхання 
цілого на свою свободу, на своє «Я», на своє право бути не таким, як усі та здатна відкинути те, що 
пропонується їй традицією, ритуалом, звичаєм – актуалізує появу «тоталітарності» у своєму 
ментальному просторі. «Тоталітарність» як намагання нівелювати людську особистість набуває 
«життя» саме за умов антитези прометеївській боротьбі людини за своє право відстоювати свою 
несхожість із встановленими стандартами, праву на власне «Я». 

Пригнічення – «тоталітарність» не є природним вже тому, що навіть за часів найлютіших 
намагань відповідних політичних режимів поневолити та перекрутити свідомість людини, остання 
не втрачала розуміння певної штучності, неприродності взаємин держави із особистістю та 
суспільством. Тобто наявність «антидоту» від тоталітаризму в особистості, що здатна 
на самоідентифікацію своєї свободи у суспільному просторі, не дала цілком розчинити її. По-друге, 
«взаємозумовленість свободи та тоталітарності» доводить зростання витонченості методів і політико-
системного оформлення поневолення в умовах становлення реальних тоталітарних режимів. 
Неспроможність попередніх методів панування забезпечити повний контроль над людиною, для якої 
свобода є ознакою її «самості», призводить до вдосконалення політико-державницьких технологій 
примусу із стратегічним завданням перекручення та понівечення самовизначеної свідомості. Як 
відомо, сутнісною рисою тоталітаризму є втручання у ментальний простір не лише суспільства, а й 
окремої особистості: намагання створити людину-гвинтик. Отже, із особистістю, що вже усвідомила 
свою «самість» та цінність і веде боротьбу, тоталітарна машина системного поневолення. 

Наше припущення полягає в тому, що розвиток вільної особистості вочевидь не заперечує 
зростання тоталітарних тенденцій. Особливо тоді, коли гарантії цієї свободи укорінюються 
не у вдосконалення соціоментальних засад існування людини, а вважаються залежними від політико-
управлінських та інституційних складових суспільної організації. Історія розвитку 
західноєвропейського цивілізаційного проекту доводить істотність наступної тези – парадоксу: саме 
західноєвропейська особистість, яка в якості опозиції своєму цивілізованому «громадянському» стану 
сприймала «азіатчину» з усілякими її дійсними й вигаданими страхіттями як взірець 
«безособистісності» та розгублення перед пануванням – саме ця «вільна особистість» у ХХ столітті 
виявилась втягнутою у жахи тоталітаризму. Європейська особистість з її ейфорійними очікуваннями 
щирих і швидких дарунків ліберальної демократії (або будь-якої іншої, за визначенням демократії, 
однак не менш спроможної створити належні умови для розвитку цієї особистості) надала світові 
приклади глобальних проектів поневолення людини задля остаточної раціоналізації суспільних 
відносин. При цьому ентузіастів з тоталітарним мисленням, як зазначає С. Кара-Мурза, «вистачає під 
будь-якими прапорами, навіть найдемократичнішими. У своїй впевненості, нібито їм надано право 
викорінювати вади «відсталих» народів, вони легко скочуються до планів біологічної переробки 
«людського матеріалу»2. На відміну від європейської, поневолена державою «безособистісна» 
«східна», «азійська» людина у жорстко-регламентованому просторі, не спромоглася очолити рух 

                                                      
1 Арон, Р. (2005). Эссе о свободах. Москва: Праксис, 100.  
2 Кара-Мурза, С.Г. (2000). Манипуляция сознанием. Москва: Алгоритм, 15. 
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до тоталітаризму. Натомість європейський тоталітарний проект виявився ще й політико-агресивним 
для поширення, укорінення в інші ментально-просторові суспільства. Особливо плідною виявилась 
екстраполяція саме політико-управлінських та інституційних складових тоталітарних моделей 
на суспільства із наявністю високого потенціалу для поневолення суспільства владою. 

Отже, розрізнюючи «тотальність» та «тоталітарність», ми можемо диференціювати тоталітарні 
режими за характеристиками, які здебільше визначають те, що свідчить про наявну специфікацію. На 
західноєвропейському ментально-політичному тлі, на нашу думку, реалізувалися різновиди 
субстанціонального (автохтонного) тоталітаризму. Саме його найчастіше розрізняють у якості 
класичної моделі не лише із певними компонентами, а й чітко визначеними наслідками для 
суспільства. Незахідні соціополітичні проекти, що характеризуються як тоталітарні, запозичили 
соціополітичні форми організації влади, політико-режимні складові (особливо формально-
інституціонального типу) з класичного тоталітаризму. Однак алгоритм дії цих режимів дещо інший, 
а відтак і наслідки для суспільства трансформації, певно, також будуть підкорятися іншому 
алгоритмові. Тоталітарні проекти, таким чином, у незахідних суспільствах ми можемо визначити як 
екстраполяційні. Коли зразок західного суспільства уявляється завершеним, цілісним, таким, що 
охоплює першооснови соціального буття та з них і проростає, незахідні проекти реалізуються шляхом 
вдосконалення формально-політичних, інституційних компонентів державного управляння. 

Сьогодні модернізація здебільше сприймається як наближення розвитку різноманітних 
суспільств до певного, західноєвропейського взірця, причому з чітко визначеними вимогами 
стосовно економічної, політичної, соціальної, культурної сфер. Глобалізація та формування структур 
інформаційного суспільства значною мірою сприяють підтриманню саме цього вектора як ключового 
та доленосного у сучасному світі. Копіювання шляху розвитку може обернутися не лише локальними, 
регіональними, соціальними кризами і катастрофами, а й глобальними проблемами людства. 
Стосовно сучасних тоталітаризмів екстраполяційного типу можливо логічно вивести таку тезу: 
намагання відтворити, скопіювати досвід модернізації призведе до появи типологічного клону 
особистості «западнистського типу» (вислів О. Зинов’єва) та, відповідно, до зрощування клону 
субстанціонального тоталітаризму із можливим його відповідним поваленням (ось чому і досі, 
наприклад, китайське суспільство тоталітарного типу показує достатній рівень стабільності). Звісно, 
що копія-клон не відповідатиме у цілому базовій моделі, тому й для дослідження тоталітаризмів 
незахідного типу необхідна розробка автентичного теоретико-методологічного підходу. 

Мабуть, китайському політичному режимові ще доведеться стати тоталітарним 
у західноєвропейському розумінні. Наголосимо, що у визначенні тоталітарності головує саме 
західноєвропейський підхід, у якому організоване одержавлення усього є істотною ознакою 
тоталітарності. На нашу думку, східна (китайська) традиція є переважно одержавленням тотальності 
суспільства, яке за багатьма ознаками не позбулося традиційних ознак. Не лише китайський, а й 
кубинський досвід свідчить про те, що тоталітарність у європейському розумінні не дозволяє певною 
мірою розкрити специфіку соціокультурного розвитку цих країн. 

Політико-управлінські риси сучасного тоталітаризму, здається, загальновідомі. Не дивлячись 
на найжорстокіші намагання перетворити та, мабуть, у дечому «перетравити» суспільства, уражені 
цією хворобою, в європейському соціокультурному просторі тоталітарні проекти були напрочуд 
легко та швидко зруйновані. Цей досвід демонструють італійське, німецьке і врешті решт радянське 
суспільство. Відмова від духовної несвободи, обтяженість її для людини були рушійною силою 
антитоталітарних проявів. Навіть, здавалося б пріоритетна роль зовнішнього впливу у поваленні 
режимів (особливо італійського та німецького), на нашу думку, не є істотною. Одним із суттєвих 
чинників, які сприяли поваленню відповідних політичних систем була неукоріненість їх 
у ментальному просторі. Вільна особистість, як підживлює тоталітарні політико-державницькі 
потенції, так і сама має у своїй структурі «антидот» проти тоталітаризму. Проблема полягає у тому, 
що руйнування політичних систем (тим більш ідентифікованих із певними політичними силами та 
їхніми лідерами) не означає повне викорінення тоталітарних імпульсів. Суспільства стабілізуються, 
пов’язуючи свої тоталітарні трагедії із персоніфікованим, конкретно визначеним злом. Однак, 
подолавши та поваливши ці моделі зла, вони не отримали запобіжника від рецидивів. 

Як уже було зазначено, китайська модель, мабуть, суспільного розвитку ще відчує вади 
тоталітарності. Сьогодні у Китаї спостерігається досить високий рівень внутрішньополітичної 
стабільності, хоча методологія реформування виявляє наявні протиріччя. З одного боку, порівняно 
ліберальна економіка з елементами ринкового господарства у поєднанні з директивним державним 
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плануванням. З другого – тоталітарна політична система з обов’язковою державною ідеологію та 
керівною роллю однієї партії. Відповідно до етатистської конституційної моделі тоталітарних держав, 
у Китаї існує надмірне розширення предмету конституційного регулювання. По суті виключається 
сама можливість існування відносин, що не організуються та не контролюються державою. Слід 
погодитись із дослідником В.Є.Чиркіним у тому, що зміни конституцій Китаю й навіть В’єтнаму 
наприкінці ХХ ст. не торкнулися їхнього соціального змісту – предмет конституційного регулювання 
залишився незмінним, типовим для вищезазначеної конституційної моделі1. 

Реформи початку 1980-х років лише надали поштовх процесам становлення у китайському 
суспільстві нової свідомості. Саме модернізація соціально-економічного ґатунку закладає підґрунтя 
руйнації традиційної, неподільної з колективним ототожненням ідентифікації свого «Я» у світі. 
Модернізаційні процеси формують нове усвідомлення «Я» у світі – як особистості, що обтяжується 
як надмірною соціальною цілісністю, необхідністю беззаперечного дотримання свого соціального 
стану, традиції, ритуалу, так і диктатом загального одержавлення. Отже, вочевидь китайська модель 
тоталітаризму тривалий час поєднувала соціоментальну тотальність традиційних засад суспільства та 
політико-державний механізм західноєвропейського тоталітарного зразка епохи модерну. Існування 
традиційного стану особистості, підсиленого та викривленого прискореною модернізацією, додало 
додаткової стабільності політичному режимові екстраполяційного типу. 

Для західноєвропейської моделі тоталітаризму є доречним твердження про те, що 
тоталітаризм являє собою специфічну спробу вирішення протиріччя (загострене переходом 
до індустріальної стадії) між ускладненою соціальною організацією та індивідуальною свободою. 
Прискорена модернізація на початку ХХ сторіччя із пріоритетним завданням індустріалізації 
виявилась надзвичайним викликом суспільствам як Росії, так і Німеччини. Відбулася руйнація 
традиційних зв’язків. Перед людиною постала проблема порушення звичного порядку речей, 
підвищених вимог індивідуальної відповідальності за свою долю. Однак оточуюче середовище, 
перш за все соціально-економічного характеру, не сприяло відчуттю стабільності входження 
людини до соціуму. Ситуація «втечі від свободи» дуже рельєфно, як відомо, змальовано 
Е. Фроммом2. Пріоритет масовидного, колективного під гаслом одержавлення виявився 
непоборним викликом для індивідуальної свободи особистості, що ще не зміцніла. Традиційна 
соціальна структура віднайшла своє інше нове життя у професійно-виробничому розподіленні 
суспільства на розряди – солдати, лікарі, вчителі, робітники тощо. Це, вочевидь, сприяло 
перетворенню людини на гвинтик у єдиній тоталітарній державі-фабриці. 

Незахідні, екстраполяційні тоталітарні політичні режими насамперед запозичили політико-
державницький механізм управління суспільством, при цьому донедавна соціокультурні та 
соціоструктурні складові не набували прискореної трансформації. Показовими є приклади Куби та 
Північної Кореї. Ці режими, хоча й відносяться до одного й того самого тоталітарного типу, проте 
мають свої особливості. Стосовно Куби слід зауважити, що керівництво, уособлене Ф. Кастро, 
визначалося із політичними пріоритетами на підґрунті геополітичного розкладу сил впливу на період 
другої половини ХХ сторіччя. Велике значення для остаточного рішення мала змістовна складова 
Кубинської революції. Сполучені Штати сприймалися суспільством як головна небезпека, як втілення 
поневолення народу, тому тотальність традиційного суспільства, не обтяжно для більшості набуло 
тоталітарних політико-державницьких рис. Цьому сприяло визначення геополітичної орієнтації 
на тоталітарного «великого брата» – Радянський Союз. Слід зазначити, що й сьогодні Куба є 
унікальним прикладом наявності відкритої суспільної та непідробної підтримки політичного режиму, 
тому що він втілює сподівання та настанови пересічних кубинців – є антиподом політики 
колоніалізму. 

Навпаки, політичний режим Північної Кореї змушений час від часу шантажувати Сполучені 
Штати та світове співтовариство ядерною загрозою. Це, на наш погляд, – прояв «формального» 
політико-державного тоталітаризму на тлі жорсткої диктатури клану Кімів3. Суспільство, що 
переживає традиційну тотальність, страждає від жорстоких заходів тоталітаризму, який як метод 
володарювання використовується правлячою елітою для зміцнення свого панування4. 
                                                      
1 Чиркин, В.Е. (2003). Конституционное право зарубежных стран. Москва: Юристъ, 45.  
2 Фромм, Э. (1998). Бегство от свободы. Минск: ООО «Попури».  
3 Эндрейн, Ч. (2000). Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления 

политического курса и социальные преобразования. Москва: Изд. Дом «ИНФРА-М», Изд-во «Весь мир», 122. 
4 История Кореи (Новое прочтение): учебник (2003). Москва: МГИМО, РОССПЭН, 353. 
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Інформаційна епоха, на нашу думку, не знімає проблему тоталітарних тенденцій, а навіть надає 
нових викликів. Це, так би мовити, новий виток вимог модернізації на більш високому рівні. Виникає 
питання, а чи не подібні умови модернізаційного виклику на межі тисячоліть тим, що були у Західній 
Європі у 1920-х роках та призвели до формування тоталітарних режимів? Чи впораються суспільства 
із новими викликами перед обличчям необхідності прискореної модернізації та адаптації 
до інформаційно-технологічних змін? Не меншу проблему, як видається, у плані підсилення 
тоталітарних інтенцій становить загроза своєрідної «безвідповідальності» суспільства, що 
не підготовані до адекватного сприйняття та соціально-екологічного впровадження новітніх 
суперсучасних технологій, які можуть нести як благо, так і суцільне зло. 

Інформаційне суспільство багато хто з дослідників пов’язує із зростанням можливостей для 
реалізації індивідуальної свободи, із захистом приватності. Наприклад, у роботі американського 
дослідника Дж. Нейсбіта підтримується позиція щодо поширення можливостей для особистості1. 
Однак є й досить критичні спостереження, які підсумовуються у роботі К. Мея. Він зазначає, що немає 
достатніх ґрунтовних засад стверджувати про однозначне зростання умов для свободи особистості; 
про кризу та занепад держави як ключового інституту суспільного регулювання; і про успіхи 
демократичної форми правління та щодо ейфорійного захоплення ідеєю електронної демократії 
майбутнього2. 

На нашу думку, загальновідомі тоталітарні проекти не обмежують поле вживляння 
тоталітарних тенденцій у суспільну тканину сучасного світу. Звісно, що тоталітарні складові 
у суспільному бутті ми можемо знайти не лише у незахідних суспільствах. Деякі прояви політико-
режимних соціокультурних характеристик навіть сучасних стабільних демократій свідчать про 
невичерпність проблеми тоталітарності. Отже, й інформаційна епоха дає нам приклади 
життєздатності тоталітарних тенденцій у всіх сферах соціального буття. Так, О. Зинов’єв 
стверджував, що «інформаційна економіка не є додатком до індустріальної, а є новою «тканиною», 
що пронизує всю економіку. При цьому соціально-економічний тип суспільства не змінюється. 
Більше того, він посилюється у своїй попередній якості, тобто розподіл благ і задоволення потреб 
у капіталістичному суспільстві залишається незмінним»3. Іншими словами, «сучасне західне 
(западнистське) суспільство, з економічної точки зору, є суспільство грошового тоталітаризму»4. 
У свою чергу Дж. Грей підкреслював процес відчуження між демократичним електоратом і 
політичними елітами у всіх західних розвинених державах (включаючи Сполучені Штати Америки). 
Останні десятиліття довели, що колишні комуністичні країни, що обрали за зразок своєї 
трансформації ліберальні демократії, «не зможуть втілити неоліберальну утопію»5. Більше того, 
наголошує він, крах ілюзій щодо Заходу, перш за все в Росії, викликав глибоку розгубленість серед 
прибічників лібералізму. Мабуть, доцільно згадати тут сумне пророкування Л. Мізеса щодо 
переоцінки лібералами як інтелектуальних можливостей пересічної людини, так і здатності еліти 
залучати своїх співгромадян на бік здорового глузду, тобто завжди бути прихильниками свободи 
особистості й підтримання соціальної гармонії. Згідно з Мізесом, порушення системи правильно 
усвідомлених інтересів, спотворення міжнародної системи розподілу праці та ресурсів (яка працює 
сьогодні лише на користь багатих країн) може призвести в майбутньому до економічного колапсу та 
духовної кризи Західну Європу6. 

Висновки. Сьогодні э підстави стверджувати, що небезпека тоталітарних потенцій криється 
не тільки у суспільствах, які понад усе ставлять комфорт і соціальну стабільність, а й у впливі адептів 
«силового» глобалізму на систему міжнародних відносин і з їх претензіями на впровадження смислів 
універсалізму в межах усього світу. Велику загрозу становить розрив між розвитком сучасних 
технологій і ще багато в чому консервативним змістом суспільств, які опинилися у полі їх дії. Процес 
становлення інформаційних суспільств передбачає новий виток модернізації на більш високому рівні, 
а це в свою чергу несе нові загрози, пов’язані із необхідністю адекватної відповіді на ці (не завжди 

                                                      
1 Нейсбит, Дж. (2003). Мегатренды. Москва: ООО Изд-во АСТ: ЗАО НПП Ермак, 228.  
2 Мей, К. (2004). Інформаційне суспільство. Скептичний погляд. Київ: К.І.С., 196-200.  
3 Зиновьев, А.А. (2003). Запад. Москва: изд-во ЭКСМО, 2003, 388. 
4 Зиновьев, А. А. (2003). Запад. Москва: изд-во ЭКСМО, 2003, 427. 
5 Грей, Дж. (2003). Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. Москва: 
Праксис, 80.  
6 Мизес, Л. фон. (2006). Всемогущее правительство: тотальное государство и тотальная война. Челябинск: 
Социум, 400, 456.  



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

 112 

передбачувані) виклики. Як показує практика, техніко-технологічні надбання людства формують, 
на жаль, сприятливі умови для втілення у життя найбільш рафінованих ідей, що здавались донедавна 
фантастичними. Інформаційна епоха надає людині, з одного боку, «надможливості», засновані 
на технологічному прогресі, а з іншого – вдосконалює форми та механізми підкорення унікальності 
особистості. Насамперед це стає можливим там, де картезіанський принцип «мислю, отже, існую», 
підмінюється на «споживаю, отже, існую». 
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The article explores methodological and ontological approaches to understanding and defining 
the legal policy of the state as a complex socio-legal and functional-activity phenomenon. 
It is argued that the need for the emergence of legal policy, as a social and legal phenomenon, is 
primarily related to the objective need for continuous improvement of the law, legal regulation, 
with the need to purposefully change the legal system and determine the vector of legal 
development of society. 
It is argued that the emergence and development of legal policy in general and the legal policy of 
the state in particular as a phenomenon is determined by the multifactorial and diversity of legal 
phenomena that are realized in a state-organized society and the objective necessity of their 
selection, actualization and implementation in the context of the realization of tasks and functions 
of state formation, – therefore, it can be argued that the phenomenology of legal policy is directly 
related to the legal life that can exist, function, realize to acquire its general and sectoral teleology 
only through developing and implementing legal policies. 
It is proved that the legal policy reflects the strategic course of the state and other persons 
authorized for its development and realization of subjects, regarding the formation of planned, 
perspective, multifactorial and multilevel legal regulation regarding the tasks and functions of the 
state in different spheres of its social existence, which occurs in ordinary conditions of functioning 
democratic rule of law. 
A factor that emphasizes the particularly important praxeological role of the state’s legal policy is 
its specific, meaningful, target characteristics, which testifies not only to the diversity of 
characteristics but also to the difference of subject-parametric features of such specific activity, 
which implies not only the application and consolidation of greater specificity but also and the 
need to apply more features, principles, mechanisms of realization of the phenomenon under 
study. 
Keywords: politics, law, legal policy, state legal policy, content of legal policy, specific 
characteristic of legal policy, phenomenology of legal policy. 

Постановка проблеми. В умовах становлення, формування, розвитку і вдосконалення 
демократичної правової державності важливе епістемологічне, конституююче, інституційне, 
організаційне, нормативне, конотаційне, аксіологічне та праксеологічне значення відіграє розробка, 
визначення і реалізація задач і функцій держави. Така розробка наведених задач і функцій об’єктивно 
передує їх реалізації та повинна здійснюватись державою за допомогою відповідних інституцій 
громадянського суспільства шляхом визначення основних напрямів нормативного супроводження і 
забезпечення функціонування, розвитку і вдосконалення відповідних сфер державного і соціального 
життя через розробку відповідних заходів перспективної діяльності та планів таких заходів 
організаційного та нормативно-правового характеру. 
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Вочевидь, мова тут йде про формування відповідної правової політики держави, яка, на думку 
деяких представників юридичної доктрини, є не тільки важливою матеріальною категорією 
юридичної науки XXI століття, а й її проблематика займає одне з провідних місць серед наукових 
напрямків юридичної науки XXI століття, що є цілком обгрунтованими, бо за її допомогою 
вирішуються і багато інших як суто теоретичних, так і практичних проблем1. 

Є загальновідомим, що політика в найбільш важливих сферах життя суспільства повинна 
формуватися в рамках права, за допомогою права, відповідно до принципів правової держави. Така 
органічна та синергетична взаємодія права і політики, за словами М.І. Матузова, може бути цілком 
продуктивним: потрібно вміти щоразу знаходити оптимальний баланс між ними2. Саме тому для 
позначення процесів формування політики шляхом використання системи правових засобів, а також 
її здійснення «в рамках права» в останні роки все частіше використовується категорія «правова 
політика». 

На користь такого методологічного і термінологічного підходів треба зазначити, що держава 
здійснює свою основоположну управлінську функцію через феноменологію політики, яка 
здійснюється в різних сферах життєдіяльності держави і державно організованого суспільства, а 
звідси вона може мати різну природу, видову характеристику і телеологічну спрямованість. Отже, 
не є дивним, що політика держави, враховуючи на її телеологічні домінанти, буває соціальна, 
економічна, національна, муніципальна, військова, інформаційна тощо. 

Разом з тим, у кожній з таких видів наведених політики, безсумнівно, є присутньою і своя 
правова складова, що детермінується, по-перше, тим, що держава виконує свої задачі і функції через 
відповідний нормативний вплив на відповідні сфери управління; по-друге, що дані види політики 
втілюються в життя через відповідні нормативні приписи – зокрема, через правові акти; по-третє, така 
правова складова набуває свого самостійного значення, завдяки тому, що ця діяльність протікає 
в сфері права, за допомогою права, на основі його надбань і приписів, за рахунок його засобів. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що саме правова політика по відношенню до наведених 
видів політики держави відіграє роль родового фактору, більш того, – вона має самостійне значення. 
Вважаємо, що тут цілком доречною є наступна аналогія: по-перше, якщо, наприклад, на економічний 
розвиток і економічну систему суспільства покликана впливати економічна політика, на соціальний 
розвиток і соціальну систему – соціальна політика, на правовий розвиток і правову систему 
суспільства – саме правова політика; по-друге, будь-яка з названих видів політики держави має свою 
нормативну основу, тобто здійснюється завдяки відповідному нормативному впливу та через відповідні 
нормативні приписи, – отже, в цьому випадку, правова політика виступає важливою, управлінсько-
основоположною і невід’ємною частиною кожної з видів державної політики; по-третє, саме через 
правову політику всі наведені види політики є взаємопов’язаними, детермінованими і впливають одна 
на одну певним чином; по-четверте, у розумінні феноменології державного управління правова 
політика держави виступає найважливішим організуючим і формалізуючим фактором такого 
управління і тому може оцінюватись і розумітись як єдиний системний нормативний комплекс, що 
потенційно та на практиці регламентує, формалізує, організує, детермінує та реалізує таке управління 
в рамках всієї держави та державно організованого соціуму за рахунок права та його засобів. 

Наведений підхід дає змогу будувати не тільки управлінські «мотрійки» та аналізувати 
процесуально-правові ланцюжки в сфері будь-якої з видів державної політики та їх співвідношенні 
зі своєю правовою складовою а й з загальною правовою політикою держави, – він несе в собі великий 
релятивістський потенціал, потенціал розвитку, особливо в сучасних умовах перманентних і 
турбулентних змін у реалізації будь-якої з видів державної політики. Такий потенціал скерований, 
насамперед, на телеологічну обґрунтованість діяльності, яка має за мету вдосконалення права 
(потенціал вдосконалення), як універсального соціального регулятора (потенціал управління), 
підвищення якості правового регулювання (потенціал зростання якості), вироблення стратегії і 
тактики правового розвитку суспільства (потенціал розвитку), тобто правової політики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В умовах становлення та розвитку України як 
самостійної держави виникає об’єктивна потреба дослідження проблематики правової політики 
держави та її складових елементів, що актуалізується відповідними кризовими явищами в процесах 
реновації держави і суспільства. 
                                                      
1 Малько, А.В. (2012). Теория правовой политики: монография. Москва: Юрлитинформ. 
2 Матузов, Н.И. (2001). Право и политика: антиподы или союзники? Правовая политика и правовая жизнь. 

Академический и вузовский журнал. Саратов-Москва, 1, 7. 
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Теоретичні засади правової політики закладено в працях російських правознавців XIX сторіччя 
С. А. Муромцева, Л. І. Петражицького, Г. Ф. Шершеневича та інших. Разом з тим, необхідно 
відмітити, що дослідження феноменології правової політики держави в її сучасному розумінні 
почались лише на пострадянському просторі. Спочатку правова політика держави, як існуюча 
реальність, вивчалася на галузевому рівні, потім виникла цілком очевидна потрібність пізнання цього 
явища і на загальнотеоретичному рівні. Деякими фахівцями в галузі теорії держави і права були 
зроблені певні кроки в цьому напрямку, – так, в 1995 році С. С. Алексєєвим були опубліковані дві 
монографії з основ правової політики в Росії 1. Окремі питання обґрунтування та розвитку правової 
політики держави досліджувались в працях російських дослідників С.А. Комарова, А.П. Коробовової, 
О.В. Малька, М.І. Матузова, А.С. Перової, І.М. Сенякіна, В.М. Сінюкова і ін. У травні 1997 року 
в м. Саратові з ініціативи Саратовської державної академії права, Саратовської вищої школи МВС 
Росії і редакції журналу «Правознавство» пройшло засідання «круглого столу» на тему: «Пріоритети 
правової політики в сучасній Росії», матеріали якого були згодом опубліковано. Згодом, обговорення 
профільної проблематики набуло регулярного характеру. 

У вітчизняній правовій науці дослідження правової політики держави чи державної правової 
політики проводились фрагментарно. Можна назвати вчених, що в своїх дослідженнях торкалися цієї 
проблематики, серед них – Л.М. Герасіна, С.М. Гусаров, Н.А. Железняк, М.І. Панов, О.В. Петришин, 
А.О. Селіванов, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко та ін. 

Центром правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України 
за участю фахівців Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 
самоврядування Національної Академії правових наук України під науковим керівництвом доктора 
юридичних наук O. В. Петришина було розроблено проект Концепції правової політики України2, 
яка, безумовно, є базовим науковим документом з питань правової політики, але потребує суттєвого 
доопрацювання, зокрема в частині, що стосується визначення суб’єктів реалізації державної правової 
політики, з урахуванням структурно-функціонального підходу, форм їх діяльності у цій сфері, а 
також щодо правової регламентації зазначених питань. 

Відділом державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень 
спільно з Національною академією правових наук України (О.М. Руднєва, О. Н. Ярмиш) в грудні 
2012 року була підготовлена аналітична доповідь «Правова політика України: стан, проблеми 
концептуалізації та підвищення ефективності» та проведена наукова-практична конференція на тему 
«Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування (Київ, 5 груд. 2012 р.)3 
за участю науковців, аналітиків, експертів, юристів-практиків, представників органів державної 
влади, що була присвячена обговоренню питання концептуалізації та підвищення ефективності 
правової політики в Україні; основних напрямів формування і розвитку правової політики,  
у т. ч. в умовах глобалізації та європейської інтеграції тощо. 

Разом з тим, враховуючи кризовий стан сучасної державності та нові глобальні виклики 
подальшому існуванню людства (пандемія на захворювання коронавірусом), що детермінує 
активізацію, трансформацію та модифікацію задач і функцій національної держави та всієї 
міжнародної спільноти держав, проблематика правової політики держави набуває своєї 
об’єктивізації і якісно нового наповнення, – особливо в напрямку вдосконалення загального і 
конкретного стратегічного управління на індивідуально-колективному, локальному, 
регіональному, державному, субрегіональному та універсальному рівнях управління в нових 
умовах існування конкретної людини, її локальних спільнот, регіонів, держав, міжнародної 
спільноти, людства, – що робить дослідження її феноменології, ознак і принципів науково і 
праксеологічно актуальним. 

Тому, темою цієї статті є дослідження методологічних та онтологічних підходів до розуміння 
і визначення правової політики держави. 

                                                      
1 Див.: Алексеев, С.С. (1995). Основы правовой политики в России: Курс лекций. Москва, Екатеринбург:  
Де-юре; Алексеев, С.С. (1995). Стратегия реформ. Материалы к курсу «Основы правовой политики 

в России». Москва: Де-юре. 
2 Петришин, О.В. (2013). Основні напрями формування і розвитку правової політики. Правова політика 

України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф.  
(Київ, 5 груд. 2012). Київ: НІСД, 28-31. 
3 Руднєва, О.М. (ред.) (2013). Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: 
зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.). Київ: НІСД. 



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

 116 

Виклад основного матеріалу. Отже, зрозуміло, що в умовах все більшого ускладнення 
правового життя і економічної, соціальної, політичної та правової трансформації, що проводиться 
в сучасній Україні, саме правова політика держави покликана відігравати особливу ініціюючу, 
плануючу, перспективну, модернову роль, бо є суто спеціалізованою політикою в сфері права, 
телеологічно обґрунтованою діяльністю з перетворення і наступного застосування юридичних 
механізмів. Бо така політика, по-перше, будуючи, організовуючи, структуруючи, 
інституціоналізуючи та конституюючи саму правову дійсність (інноваційний критерій. – Авт.), по-
друге, оптимізуючи юридичний інструментарій через його стратегічне встановлення, тактичну 
(оперативну) заміну або його трансформацію в контекстуалізації вдосконалення (технологічний 
критерій. – Авт.), по-третє, має власний характерологічний зміст (змістовно-визначальний критерій. – 
Авт.), а також самостійне та домінуюче значення поряд з іншими видами політики, що ініційована, 
розроблена, легалізована і здійснювана державою (самостійно-домінантний критерій. – Авт.). 

Аналізуючи доктринальне розуміння правової політики держави, необхідно звернути увагу 
на розмаїття методологічних підходів, що використовуються представниками доктрини при її 
визначенні. 

Так, на думку одного з ініціаторів науково-практичної необхідності виокремлення та 
прискіпливого вивчення профільної проблематики, російського дослідника О.В. Малька, під 
правовою політикою треба розуміти науково обґрунтовану, послідовну і системну діяльність 
державних органів та інститутів громадянського суспільства по створенню ефективного механізму 
правового регулювання, по цивілізованому використанню юридичних засобів в досягненні таких 
цілей, як найбільш повне забезпечення прав і свобод людини і громадянина, формування правової 
державності і високого рівня правової культури і правового життя суспільства і особистості1. 

Систематичний аналіз наведеної дефініції дає можливість визначити: а) суб’єктний склад 
творців правової політики держави – державних органів та інститутів громадянського суспільства 
(суб’єктний критерій. – Авт.); б) змістовно-онтологічне визначення феноменології правової 
політики – це науково обґрунтована, послідовна і системна діяльність наведених вище суб’єктів 
(змістовно-онтологічний критерій. – Авт.); в) телеологічні домінанти правової політики – своєрідне 
«дерево цілей»: створення ефективного механізму правового регулювання (нормативний критерій. – 
Авт.); цивілізоване використанню юридичних засобів в досягненні таких цілей (технологічний 
критерій. – Авт.); і серед них – найбільш повне забезпечення прав і свобод людини і громадянина 
(гуманістичний критерій. – Авт.); формування правової державності (державотворчий критерій. – 
Авт.); досягнення високого рівня правової культури і правового життя суспільства і особистості 
(колективно-індивідуальний нормативно-культурологічний критерій. – Авт.). 

Аксіологічний підхід в оцінюванні визначених критеріїв свідчить не тільки про особливу і 
важливу роль правової політики держави, її розробки для реалізації задач і функцій такої держави, 
але й про складний структуротворчий характер цього феномену, що фактично уособлює роль і місце 
держави в системі нормативних координат «суспільство – держава – особистість», її 
супроводжувальну і забезпечувальну роль у формуванні, легалізації, функціонуванні, реалізації, 
розвитку і вдосконаленні правового статусу кожного з наведених вище суб’єктів, – причому, 
з фактичною вказівкою на принципи, методи і засоби такого супроводження та забезпечення. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що доктринальний підхід до визначення дефінітиву правової 
політики держава страждає на високий рівень узагальнення. Так, російський дослідник М.В. Ісаков, 
сповідуючи фактично феноменологічний підхід пропонує розуміти правову політику як особливе 
політико-правове явище, що формується внаслідок системної, науково-обґрунтованої діяльності 
держави і громадських об’єднань і скероване на визначення стратегії та тактики правового розвитку 
суспільства, вдосконалення механізму правового регулювання, забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина, побудову правової держави2. Наведена дефініція пропонує: по-перше, ключове 
розуміння правової політики через особливе політико-правове явище (феноменологічний критерій. – 
Авт.), що вже само по себе є досить широким, а значить неточним і невизначеним, тобто таким, що, 
на наш розсуд, спочатку не тільки невиправдано «розмиває» межі цієї терміносистеми, а й нівелює 
будь-які ознаки самого опорного поняття; по-друге, визначається суб’єктний склад розробки і 
                                                      
1 Демидов, А.И., Малько, А.В., Саломатин, А.Ю., Долгов, В.М. (2002). Политическая и правовая жизнь 

модернизирующегося общества: сборник очерков. Пенза, 48-65. 
2 Исаков, Н.В. (2004). Правовая политика современной России: проблемы теории и практики: автореф.  
дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 8. 
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реалізації такої профільної політики – держава і громадські об’єднання; по-третє, визначається 
онтологічно-змістовна характеристика такої політики – системна, науково-обґрунтована діяльність; 
по-четверте, вказуються телеологічні домінанти (цілі і задачі) такої політики – визначення стратегії 
та тактики правового розвитку суспільства, вдосконалення механізму правового регулювання, 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, побудова правової держави. Оцінюючи наведені 
критеріальні ознаки правової політики з позиції їх змістовної та функціональної наповненості та 
юридичної визначеності, слід звернути увагу на їх досить високий узагальнюючий, неконкретний 
характер, що робить саму дефініцію надбанням «високої» науки, що повністю залишається без 
належного практичного забезпечення. 

Такої ж характеристики заслуговує дефініція правової політики, що розроблена колективом 
авторів, зокрема, О.В. Мальком, М.І. Матузовим і К.В. Шундіковим, які визначають її як 
«цілеспрямовану планомірну діяльність держави в сфері правового регулювання соціальних 
відносин, сутність якої полягає у виробленні та практичній реалізації правових ідей і цілей 
стратегічного характеру»1. Системний аналіз цієї доктринальної позиції свідчить про те, що, по-
перше, всі її параметральні ознаки носять вельми загальний, фактично декларативний характер та 
такий, що має невизначені ідентифікаційно-телеологічні орієнтири, що, по-друге, не дивлячись 
на вказівку достатньо високого рівня задач та цілей, не дають нам належного і ефективного 
визначення профільної феноменології. 

По цьому шляху фактично йде й М.І. Матузов, який в окремому дослідженні визначає правову 
політику «як комплекс заходів, ідей, завдань, програм, установок, що реалізуються у сфері дії права і 
за допомогою права»2, використовуючи при її характеристиці явно довільний набір (сукупність) 
формальних і неформальних (ідеологічних) джерел (зокрема, з філософії науки і теорії управління), 
насамперед, акцентуючи увагу саме на джерельній і структурній характеристиках досліджуваної 
терміносистеми, а також сферно-технологічних аспектах її забезпечення. 

Його послідовниця, дослідниця О.П. Коробова трактує правову політику як стратегію 
діяльності держави в сфері правового регулювання, тобто це сфера відношень, зв’язків та інтересів, 
які охоплюються поняттям «правовий простір» і об’єктивно потребують регулювання з боку 
публічної влади3. 

Разом з тим, наведена дефініція містить в собі відповідні раціональні моменти: по-перше, її 
авторка характеризує правову політику як стратегію діяльності держави в сфері правового 
регулювання; по-друге, вона пов’язує правову політику з феноменологією «правового простору», яку 
розуміє як сферу, що базується на сукупності відношень, зв’язків та інтересів; по-третє, пов’язує 
предметний зміст правового простору з об’єктивною потребою регулювання з боку публічної влади. 
На наш погляд, такий підхід не тільки посилює параметральні ознаки правової політики, а й додає її 
дефінітивному розумінню більш глибокого змісту та більш чіткого методологічного розуміння про її 
місце в складній системі відносин управління, що виникають між органами публічної влади в процесі 
реалізації ними правотворчої функції та сформованим такими цілеспрямованими діями у підсумку 
«правовим простором». 

Наш критичний підхід підкреслюється конструктивною позицією О.В. Малька, який 
визначаючи концептуальний характер правової політики держави як такої, звертає особливу увагу 
на те, що «правова політика є дуже різноманітною за своєю природою. Залежно від сфери здійснення 
вона може бути конституційною, кримінальною, родинно-шлюбною, фінансовою, податковою, 
митною, банківською і т. п.; в залежності від змісту – законодавчою, виконавчою, суддівською, 
прокурорською, нотаріальною та т. д.; в залежності від цілей – поточною і перспективною; 
в залежності від функцій – праворегулятивною і правоохоронною та ін.»4. Тобто, можна 
стверджувати, що саме розмаїття характеристик і різність предметно-параметральних ознак такої 
діяльності передбачає не тільки застосування і закріплення більшої конкретики, а й необхідність 
застосування при цьому більшої кількості ознак, принципів, механізмів реалізації досліджуваного 
феномену. 
                                                      
1 Див.: Малько, А.В. (2008). Проект концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 г. Москва, 5. 
2 Матузов, Н.И. (2003). Актуальные проблемы теории права. Саратов, 318. 
3 Коробова, А.П. (1999). О многозначности понятия «правовая политика». Правоведение, 4, 160-165. 
4 Демидов, А.И., Малько, А.В., Саломатин, А.Ю., Долгов, В.М. (2002). Политическая и правовая жизнь 

модернизирующегося общества: сборник очерков. Пенза, 163. 
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В цьому аспекті, на наш погляд, відіграє доктринальна позиція вітчизняного фахівця-теоретика 
права В.М. Селіванова, який вважав, що «правова політика як форма і різновид державної політики – 
є вираженням обумовленої комбінацією матеріальних умов і суб’єктивних чинників політичної волі 
пануючих соціальних сил і повинна базуватися на правових засадах і здійснюватися за допомогою 
юридичних засобів як в державно-організованому суспільстві в цілому, так і окремо в його правовій 
сфері (системі) і бути спрямованою на захист законних прав та свобод людини»1. 

Хоча наведений підхід має переважно філософський і класовий підхід, він все ж фіксує низку 
визначальних критеріїв, що дають можливість зрозуміти змістовно-аксіологічне призначення 
правової політики, а саме: 

а) характеристику правової політики, – як форми і різновиду саме політики держави; 
б) її філософську структуру, – як комбінації матеріальних умов і суб’єктивних чинників; 
в) її онтологічний базис, – як прояв політичної волі пануючих соціальних сил; 
г) її нормативну природу, – як волю, що повинна базуватися на правових засадах; 
г’) її технологічну основу, – така політика повинна здійснюватися за допомогою юридичних 

засобів; 
д) топосно-просторову сферу її дії, – «загальним місцем» її дії, тобто такими сферами виступає 

як державно-організоване суспільство в цілому, так і окремо його правова сфера (система); 
е) її телеологічну домінанту, – основною метою цієї політики є захист законних прав та свобод 

людини. 
Отже, можна стверджувати, що у юридичній літературі існує розуміння як самої правової 

політики, так і державної правової політики як її виду у вигляді соціально-діяльнісного та 
функціонально-нормативного феномену, що, по-перше, характеризується багатоаспектним 
характером свого розуміння; по-друге, виступає технологічно-управлінським проявом, прийомом, 
відповідною поведінково-діяльнісною методологією, що передує виникненню, існуванню, 
функціонуванню, розвитку та вдосконаленню позитивного права; а звідси, – по-третє, детермінує 
появу і обумовлює багатоаспектність правотворчості, насамперед, держави, її органів, інших 
суб’єктів, що уповноважені державою як обов’язкового логічного підсумку та екзистенційного 
результату реалізації такої правової політики, завдяки чому формується, здійснюється та реалізується 
управлінська діяльність профільного характеру. 

Отже, враховуючи комплексний характер феноменології правової політики, її сутності та 
призначення, можна узагальнити існуючі підходи, що дадуть змогу в подальшому встановити 
особливості розуміння правової політики держави взагалі, і зокрема в правотворчій сфері, – тобто, 
правової політики, як явища похідного від правотворчості і такого, що проявляється та реалізується 
за її допомогою. В юридичній літературі правова політика переважно розглядається як: 

– самостійна юридична категорія, що характеризується власними ознаками, сутністю, 
принципами, на яких вона засновується, та функціональним призначенням (нормативно-
феноменологічний критерій. – Авт.); 

– телеологічно обґрунтована і професійна цілеспрямована діяльність уповноважених 
суб’єктів, що скерована через виконання організаційних та організаційно-правових форм діяльності 
на розробку, прийняття у підсумку норм права та введення їх в дію (телеологічно-діяльнісний 
критерій. – Авт.); 

– особливий різновид юридично значимої діяльності держави та інших уповноважених 
суб’єктів, результатом якої є прийняття правотворчого акту (суб’єктний критерій. – Авт.); 

– здійснення державного управління суспільством за допомогою права (нормативно-
управлінський критерій. – Авт.); 

– засіб подолання колізій та протиріч у праві, що надає змогу змінити або відмінити зміст 
правотворчих актів в залежності від тактико-стратегічних потреб держави (технологічний  
критерій. – Авт.); 

– формалізована діяльність відповідних суб’єктів, що скерована на формування самостійного 
етапу правоутворення, що має офіційний характер, забезпечує формалізацію права та надає змогу 
встановити або змінити правове регулювання тощо (формально-регулюючий критерій. – Авт.). 

Вбачаємо, що саме дослідження правової політики держави в контекстуалізації правотворчості 
дає нам можливість досліджувати феноменологію такої політики як багатогранне та багаторівневе 
                                                      
1 Селіванов, В. (2001). Правова політика України (деякі теоретичні питання сутності, змісту і технології). 
Право України, 12, 11-12. 
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соціальне, нормативне, управлінське, наративне явище, що характеризується екзистенційним 
характером та багатофакторністю свого прояву. Фактично правова політика держави знаходить своє 
втілення в її правотворчості, що скерована на реалізацію задач і функцій держави через призму їх 
стратегічного розвитку в їх ординарному, екстраординарному, перспективному, а також і 
конкретизуючому, деталізуючому вимірюванні в сферах соціального існування і функціонування, 
повсякденного життя соціуму. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки: 
– необхідність виникнення правової політики, як соціального та правового феномену, перш 

за все, пов’язана з об’єктивною необхідністю постійного вдосконалення права, правового 
регулювання, з потребою цілеспрямовано змінювати правову систему і визначати вектор правового 
розвитку суспільства; 

– поява та розвиток правової політики взагалі і правової політики держави зокрема як 
феномена детермінований багатофакторністю та розмаїттям юридичних явищ, що реалізуються 
в державно організованому соціуму та об’єктивною необхідністю їх селекції, актуалізації та реалізації 
в контекстуалізації задач і функцій державотворення через використання функцій правотворення, – 
отже, можна стверджувати, що феноменологія правової політики є безпосередньо пов’язаною 
з правовим життям, яке може існувати, функціонувати, реалізовуватися, набувати своєї загальної і 
галузевої телеології тільки завдяки та через формування і реалізацію правової політики; 

– правова політики відображає стратегічний курс держави та інших уповноважених на її 
розробку і реалізацію суб’єктів, щодо становлення планового, перспективного, різнофакторного та 
різнорівневого правового регулювання відносно задач і функцій держави в різних сферах її 
соціального буття, що відбувається в ординарних умовах функціонування демократичної правової 
державності; 

– у функціональному розумінні можна говорити не тільки про особливу і важливу роль 
правової політики держави, її розробки для реалізації задач і функцій такої держави, але й про 
складний структуротворчий характер цього феномену, що фактично уособлює роль і місце держави 
в системі нормативних координат «суспільство – держава – особистість», її супроводжувальну і 
забезпечувальну роль у формуванні, легалізації, функціонуванні, реалізації, розвитку і вдосконаленні 
правового статусу кожного з наведених вище суб’єктів, – причому, з фактичною вказівкою 
на принципи, методи і засоби такого супроводження та забезпечення; 

– фактором, що підкреслює особливо важливу праксеологічну роль правової політики 
держави є її видова, змістовна, цільова характеристики, що свідчить не тільки про розмаїття 
характеристик, а й різність предметно-параметральних ознак такої специфічної діяльності, що 
передбачає не тільки застосування і закріплення більшої конкретики, а й необхідність застосування 
при цьому більшої кількості ознак, принципів, механізмів реалізації досліджуваного феномену. 
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The article is devoted to defining the peculiarities of the content of the category of "administrative 
and legal supply" in the context of securing the economic interests of Ukraine, forming on this 

basis its modern concept in the specified context, defining the directions of its further 
development. It is substantiated that further study of the concept of "administrative and legal 
supply of the economic interests of Ukraine" should be based on the application of the modern 

paradigm of legal knowledge, which includes, among other things, the principles of 
intersubjectivity, interdisciplinarity and methodological pluralism. At the conceptual level, the 

concept should be based on the use of the optimal combination of axiological, anthropological, 
and hermeneutic concepts. At the instrumental level, the key is to combine a functional and 

systematic approach that takes into account, on the one hand, the activities of the subjects of the 
security provided in terms of its social content and purpose, and on the other, allows determine 

the place of the security in the overall system of social phenomena. 
Keywords: administrative and legal supply, methodological approach, economic interest, state 

interest, concept, administrative and legal means. 

Актуальність теми. Значна кількість наукових робіт у сфері адміністративного права має 
у назві термін «адміністративно-правове забезпечення». Разом із тим, ознайомлення із їх змістом дає 
підстави казати про відсутність єдиного підходу у доктрині адміністративного права щодо змісту цієї 
категорії. Розбіжності стосуються окремих її ознак, а також питань співвідношення з іншими 
категоріями доктрини адміністративного права, що мають методологічне спрямування, наприклад – 
адміністративно-правове регулювання. 

Зокрема, описуючи вказану категорію стосовно до діяльності різних суспільних інститутів 
(національна безпека тощо), автори єдині у своїй позиції щодо мети такого забезпечення – 
підтримання сталого функціонування та розвитку конкретного суспільного інституту, забезпечення 
його відповідності суспільним потребам. Натомість, окремі дослідники адміністративно-правового 
забезпечення у сфері національної безпеки вказують на несформованість такої системи, що 
виражається у недостатньому рівні розвитку окремих ключових її підсистем (діяльність недержавних 
суб’єктів у цьому напрямі)1. 

                                                      
1 Ліпкан, В.А. (2008). Адміністративно-правові основи забезпечення національної безпеки України:  
дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 106, 120. 
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Водночас, інтенсивна трансформація ринкових відносин, активна взаємодія України з іншими 
суб’єктами міжнародних економічних відносин вимагає вироблення оновленої теоретичної основи 
адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Питанням адміністративно-правового регулювання 
економіки приділяли увагу такі дослідники, як В.В. Галунько, М.В. Жернаков, А.О. Монаєнко, 
Т.О. Проценко та інші. Втім, комплексного висвітлення проблематика цієї статті не отримала. 

Метою статті є визначення особливостей змісту категорії «адміністративно-правове 
забезпечення» у контексті забезпечення економічних інтересів України, формування на цій основі її 
сучасного концепту у вказаному контексті, визначення напрямів його подальшого розвитку. 

Основний матеріал. Представники економічної наукової спільноти відмічають ключовий 
характер публічного регулювання сучасної економіки для її ефективного розвитку. З іншого боку, 
належно розвинута економіка є однією з запорук належної реалізації та розвитку правової системи1. 
З подібних позицій виходять й наукові дослідження, що розглядають проблематику співвідношення 
методів державного регулювання планової та ринкової економіки2. Актуальність 
міждисциплінарного підходу при опрацюванні сутності адміністративно-правового забезпечення 
економічних інтересів України слідує з наукових робіт не тільки вчених-економістів, але й вчених-
юристів, що займаються проблематикою у точці дотику права та економіки. Зокрема, О.Ф. Скакун 
вказує на неминучість досліджень міждисциплінарного характеру, необхідність залучення юристів та 
економістів для спільних наукових досліджень не тільки у дотичних питаннях з цих сфер, але й в усіх 
інших питаннях права та економіки3. 

Ключові напрями забезпечення економічних інтересів у сучасному суспільстві можуть бути 
визначені виходячи з положень, які наводяться у сфері економічної теорії. Зокрема, по-перше 
суб’єктами публічної влади здійснюється перерозподіл засобів, що складають внутрішній валовий 
продукт. По-друге, діяльність вказаних суб’єктів передбачає ґенезу системи управління4, 
ефективність якої й складає важливий фактор забезпечення економічних інтересів. 

У найбільш загальному розумінні адміністративно-правове забезпечення пов’язується 
із комплексом певних заходів, що вживаються суб’єктами державної влади для досягнення визначеної 
суспільної мети5. 

За результатами дослідження сутності адміністративно-правового забезпечення протидії 
корупції, В.І. Литвиненко визначає його сутність як механізм врегулювання суспільних відносин. При 
цьому вчений центральне значення віддає правовому статусу суб’єктів державної влади, що 
безпосередньо здійснюють боротьбу із корупцією. Зокрема, досліджуються мета й завдання таких 
суб’єктів, принципи, методи та форми їх діяльності6. Коментуючи таку позицію, необхідно вказати 
на її відносно вузький характер, оскільки вченим враховано, переважно, структура правового статусу 
суб’єктів забезпечення протидії корупції. Втім, поза увагою залишаються інші суспільні інститути, 
що вносять вагомий вклад у виконання цього завдання: діяльність громадських організацій, 
приватних осіб, загальні та спеціально юридичні гарантії забезпечення режиму верховенства права та 
інші. Крім того, вразливим місцем цієї позиції можна визначити вжиття не усталеного терміну 
«механізм», що у теорії права отримав поширеність стосовно адміністративно-правового 
регулювання, а не адміністративно-правового забезпечення. 

                                                      
1 Броцкий, М.Н. (2002). Государственно-правовое регулирование экономической деятельности в современной 
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Окремі вчені характеризують адміністративно-правове забезпечення з позиції механізму 
адміністративно-правового регулювання. Так, дослідники адміністративно-правового забезпечення 
прав і свобод неповнолітніх окремо виділяють поняття «адміністративно-правове забезпечення» та 
«механізм адміністративно-правового забезпечення». При цьому система норм адміністративного 
права та суб’єкти такого забезпечення мають бути віднесені саме до елементів механізму1. 

Охарактеризоване різноманіття наукових підходів щодо визначення категорії 
«адміністративно-правове забезпечення» може бути пояснене, у першу чергу, принципово різними 
сферами суспільного життя, щодо якого вона розглядається у конкретному випадку. Це зумовлює й 
необхідність застосування різних засобів досягнення відповідних завдань. Крім того, 
міждисциплінарний характер відповідних термінів (корупція, національна безпека) зумовлює й 
особливості методології наукових досліджень у конкретних випадках, а отже – отриманих висновків. 
Подібних висновків доходять й окремі вчені у сфері теорії права, які при цьому виділяють такі 
елементи адміністративно-правового забезпечення: суб’єкт; об’єкт; норми права; адміністративно-
правові відносини; методи й форми, засоби, заходи, гарантій такого забезпечення2. 

О.В. Тильчик, досліджуючи сутність адміністративно-правового забезпечення протидії 
тінізації економіки, виходить з необхідності врахування характеру діяльності суб’єктів такого 
забезпечення, а також їх адміністративно-правового статусу. Такого висновку вчена доходить 
з урахуванням змісту предмету сучасного адміністративного права. Крім того, 
на інструментальному рівні методології правового пізнання пропонується застосування системного 
підходу, що передбачає дослідження розглядуваного напряму адміністративно-правового 
забезпечення як підсистеми правового забезпечення економічної безпеки загалом3. Безумовною 
перевагою такого підходу є його методологічна обґрунтованість, оскільки виключається отримання 
результатів, що за своєю сутністю виходять за межі адміністративного права. Крім того, 
застосування системного підходу дозволяє врахувати призначення не тільки власне досліджуваної 
системи, але й – у контексті системи вищого порядку. 

Виходячи з наведених досліджень, можна констатувати, що сьогодні недостатньою мірою є 
сформованим не тільки склад ознак досліджуваної категорії, але й сам методологічний підхід до неї. 
Такий підхід значною мірою залежить від співвідношення таких понять, як «адміністративно-правове 
забезпечення» та «адміністративно-правове регулювання», оскільки друге поняття, на нашу думку, 
відображає галузевий (правовий аспект) адміністративно-правового забезпечення. Тому 
встановлення співвідношення цих понять сприятиме визначенню міждисциплінарного об’єкту 
адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України. В аспекті подальшого 
дослідження, для розмежування вказаних понять, вважаємо за доцільне врахувати позицію 
В.П. Нагребельного щодо необхідності розмежування понять «адміністративно-правовий вплив» та 
«адміністративно-правове регулювання». Адміністративно-правове регулювання розглядається як 
один із засобів адміністративно-правового впливу, що передбачає вплив і не правовими засобами4. 
Хоча предметом цього дослідження охоплюється та частина адміністративно-правового забезпечення 
економічних інтересів, що здійснюється виключно правовими засобами, але позиція відомого вченого 
звертає увагу на мету такого забезпечення – ним є саме вплив. Тому мета такого забезпечення за своїм 
змістом виходить за суто правові межі. 

Іншою категорією, що має бути з’ясована, є категорія економічного інтересу держави. 
У національній правовій системі держава постає одним з учасників правовідносин5. З цього ж 
виходять дослідники широкого спектру правових галузей сучасної національної правової системи – 

                                                      
1 Корж-Ікаєва, Т.Г. (2008). Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Київ, С. 7-8. 
2 Гумін, О.М., Пряхін, Є.В. (2014). Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. Наше право, 
4, 49. 
3 Тильчик, О.В. (2018). Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і 

практика: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 183. 
4 Нагребельний, В.П. (2015). Сучасна доктрина адміністративно-правового регулювання в контексті 
забезпечення прав громадян органами публічної адміністрації. Адміністративно-правове забезпечення прав 
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ім. В.М. Корецького НАН України, 10. 
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EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ                                                                                ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) 

 124 

від теорії права до цивільного процесуального права1. Отже, категорія «інтерес» може бути 
застосована до неї у розумінні, подібному до тому, що застосовується до інтересів особи – фізичної 
чи юридичної2. Специфіка ознаки «державності» інтересу може бути визначена виходячи з позиції, 
що є усталеною, міститься у рішенні Конституційного Суду України від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004. 
Зокрема, можливо виокремити наступні специфічні ознаки державного інтересу: спрямованість 
(реалізація загальнодержавних програм, потреб), формальна вираженість (закріплення у відповідних 
загальнодержавних програмах, планах, стратегіях тощо)3. Саме за вказаними ознаками інтерес 
держави, будучи суб’єктивним за своєю природою, не може бути охарактеризований як приватний. 
З позицій, що наводяться у юридичній літературі, можна дійти висновку щодо сутності економічного 
інтересу держави: а) зумовленість об’єктивними економічними потребами держави; б) прагнення 
до задоволення цих потреб4. Отже, можна виділити наступні ознаки економічного інтересу держави: 
будучи об’єктивно вираженим, тим не менш носить суб’єктивний характер; його сутністю є 
прагнення держави до задоволення власних економічних потреб. 

Невдача у реалізації концепції планової економіки вбачається окремими дослідниками саме 
у прорахунках при застосуванні командно-адміністративних методів її врегулювання5. Згодом, при 
переході економіки на ринкові рейки відповідним чином постало питання й про зміну 
адміністративних методів врегулювання відповідних процесів, зокрема поширення застосування 
заохочувальних засобів або методу координації. 

Актуальною засадою адміністративно-правового регулювання економіки можна вважати 
твердження щодо неприпустимості втручання суб’єктів публічної влади у економічні процеси під 
загрозою втрати ефективності економікою. Основною гарантією належного функціонування 
економіки визначається її саморегулівний характер6. Необхідно вказати про саме загальний характер 
такого твердження, оскільки повна дерегуляція економіки може призвести до появи недобросовісної 
конкуренції, втрати такою економікою соціальної орієнтованості. Крім того, необхідно погодитись 
із висловлюваними у сфері економічної теорії позиціями щодо недостатності засобів саморегуляції 
економіки до подолання глибоких економічних криз7. 

Ще однією важливою функцією державного регулювання економічних процесів наводиться 
забезпечення довгострокових грошових накопичень8. Не буде помилкою вказати про забезпечення 
досягнення довгострокових завдань загалом, або таких результатів, які не мають характеру окупності, 
але є необхідними для задоволення потреб суспільства. 

Сьогодні вирізняють наступні актуальні завдання державного регулювання економіки засобами 
адміністративного права: створення умов для реалізації визначальних напрямів розвитку економіки 

                                                      
1 Рябченко, Ю.Ю. (2018). Проблематика определения категорий «субъект права», «участник судебного 
процесса» в национальной правовой доктрине. Legea si viata, 10/2, 94. 
2 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду 

України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного 

процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави 

в арбітражному суді) 1999 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 15, 35, 614. 
3 Рішення У справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 
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Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 64. 
5 Орлов, В.И. (2001). Стимулирование как метод повышения эффективности государственного управления 
в сфере экономики. Административное право: теория и практика. Укрепление государства и динамика 
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(стимулювання окремих сфер економічних відносин, інвестування тощо; відслідковування можливих 
сфер поширення недержавної власності, способів її набуття (наприклад, врегулювання конкуренції); 
управління зовнішньоекономічною діяльністю; забезпечення відповідності методів та засобів 
адміністративно-правового регулювання економічних відносин суспільному запиту щодо них 
(оптимальне застосування таких засобів. як ліцензування, патентування, квотування, дозвільної 
діяльності тощо)1. При цьому ключовою можна вважати позицію Н.Р. Нижник щодо суті сучасного 
публічного управління економікою: створення умов для саморозвитку сприятливих факторів та для 
самоблокування негативних2. 

Характеризуючи економічні інтереси держави як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання, необхідно відмітити логічний характер наукових позицій окремих вчених щодо 
застосування вказаних засобів регулювання економіки. Зокрема, О.П. Рябченко, відмічаючи 
актуальність проблематики оптимального застосування засобів публічного регулювання 
господарської діяльності, бачить істотну проблему її вирішення: мінливість господарської діяльності, 
її пріоритетів3. Дійсно, вказана обставина заважає побудові чітких та сталих критеріїв застосування 
засобів вказаного регулювання. 

Застосування міждисциплінарного підходу до дослідження сутності адміністративно-
правового забезпечення економічних інтересів України дозволяє сформулювати його з позиції 
адміністративного права. Базовою характеристикою спрямованості такого забезпечення постають 
визначальні завдання адміністративного права: уточнення змісту та обсягу приватних прав, свобод, 
законних інтересів, реалізація яких забезпечується суб’єктами здійснення адміністративно-правового 
регулювання; вдосконалення адміністративно-правових засобів та способів реалізації зазначених 
прав та обов’язків; забезпечення ефективної роботи актуальних суспільних інститутів; вдосконалення 
адміністративного процесуального регулювання діяльності суб’єктів публічної влади; розвиток 
гарантій здійснення публічного контролю за діяльністю суб’єктів публічної влади; розвиток 
інституту адміністративно-правової відповідальності4. 

Окремо необхідно виділити правозахисну функцію адміністративного права, оскільки вона 
реалізується в особливому правовому полі. Адже усі наведені вище завдання передбачають 
правомірний характер поведінки учасників економічних відносин. Такі заходи спрямовані 
на запобігання поведінці, обмежує приватні права, свободи, законні інтереси інших осіб5. 

Напрями адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України 
зумовлюються, з іншого боку, визначальними векторами розвитку економіки, що отримали 
закріплення в економічній теорії: обсяг та перелік товарів, які необхідно виробляти; способи їх 
вироблення; кінцеві споживачі таких товарів6. 

В окремих роботах у сфері державного управління висловлюються позиції щодо необхідності 
врахування надбань у сфері соціології, оскільки методи та засоби державного управління мають 
враховувати менталітет населення конкретної території чи конкретної держави, в тому числі погляди 
щодо оптимального поєднання матеріального і духовного в державі та суспільстві загалом та людині 
зокрема7. Виходячи з положень щодо актуальних завдань соціології8, можна визначити наступні 
ключові до врахування соціологічні фактори належного адміністративно-правового забезпечення 
економічних інтересів України: поширений стиль мислення та ідеологія людей, особливо тих, що 
                                                      
1 Галунько, В., Діхтієвський, П., Кузьменко, О., Стеценко, С. (2018). Адміністративне право України. Повний 

курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 340-343. 
2 Петришин, О.В., Битяк, Ю.П. (заг. ред.) (2013). Правова доктрина України: в 5 т. Харків: Право, Т. 2: 

Публічно-правова доктрина України, 114. 
3 Рябченко, О.П. (2013). Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового 

регулювання відносин у сфері економіки: наукова доповідь. Київ: Логос, 19-21. 
4 Галунько, В., Діхтієвський, П., Кузьменко, О., Стеценко, С. (2018). Адміністративне право України. Повний 

курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 26-28. 
5 Мазаев, Д.В. (2013). Соотношение категорий «правовая охрана» и «правовая защита» в контексте отраслей 
российского права и законодательства. Общество и право, 4 (46), 28. 
6 Комарницький, І.Ф. (2006). Економічна теорія: навчальний посібник. Чернівці, 58. 
7 Позняков, С.П. (2014). Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: 

теоретико-методологічні засади: монографія. Київ: НУБіП України, 245-246; Тильчик, О.В. (2018). 
Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і практика: дис. ... д-ра. юрид. 
наук: 12.00.07. Ірпінь, 195. 
8 Дворецька, Г.В. (2001). Соціологія: навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 33. 
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займають посади у складі суб’єктів публічної влади та здійснюють державне регулювання у сфері 
економіки, в тому числі – соціальна активність; актуальне співвідношення загальнолюдських, 
колективних, індивідуальних стосунків та інтересів в Україні. Таким чином, концепт 
адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України має міждисциплінарний 
зміст, оскільки має враховувати дані суміжних (у даному випадку) дисциплін, зокрема економіки та 
соціології. Зокрема, перші дають змогу враховувати закономірності розвитку економіки загалом або 
її конкретної сфери. Другі дають змогу враховувати закономірності розвитку як суспільних, так і 
колективних, індивідуальних інтересів, що є неодмінною передумовою ефективності 
адміністративно-правового регулювання. Вказаний міждисциплінарний характер складає особливість 
категорії адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України. Крім того, 
підлягають врахуванню наукові надбання загального характеру, філософії, філософії права, теорії 
права, кримінології та деяких інших. 

Проведене дослідження надає підстави для таких висновків: 
Таким чином, опрацювання та подальше дослідження концепту «адміністративно-правове 

забезпечення економічних інтересів України» має базуватись на застосуванні сучасної парадигми 
правового пізнання, що передбачає, в тому числі, засади інтерсубєктивності, міждисциплінарності та 
методологічного плюралізму. На концептуальному рівні зазначений концепт має вибудовуватись 
на основі застосування оптимального поєднання аксіологічної, антропологічної та герменевтичної 
концепцій. На інструментальному рівні ключовим є поєднання функціонального та системного 
підходу, що дозволяє врахувати з одного боку, діяльність суб’єктів зазначеного забезпечення 
з позиції її соціального змісту та призначення, а з іншого – дозволяє визначити місце вказаного 
забезпечення у загальній системі соціальних явищ. 

Адміністративно-правове забезпечення економічних інтересів України як концепт у доктрині 
адміністративного права може бути визначений у вузькому та широкому розумінні. У вузькому 
розумінні ним є відповідні адміністративно-правові засоби та способи, спрямовані на забезпечення 
задоволення вказаних інтересів держави Україна. У широкому розумінні такими засобами є й інші 
суспільні інститути, що виходять за межі змісту адміністративного права, але використовуються 
разом із ними та сприяють досягненню зазначеної мети (наприклад, забезпечення належного 
фінансування діяльності суб’єктів забезпечення економічних інтересів держави Україна). 

Зазначений концепт передбачає відповідність засобів адміністративно-правового регулювання 
потребам поточного стану економіки та соціальної реальності. Диспозитивний характер вказаного 
забезпечення передбачає створення умов задоволення державою своїх економічних потреб. 
Імперативний його характер передбачає жорсткий контроль та владний вплив на діяльність суб’єктів 
господарювання та інших суб’єктів, що забезпечують економічні інтереси України. 

З методологічної (інструментальної) точки зору оптимальним є поєднання системного та 
функціонального підходів, враховуючи міждисциплінарний характер досліджень. Функціональний 
підхід відображає систему суб’єктів адміністративно-правового забезпечення та їх діяльність 
(функціонування). Системний підхід відображає міждисциплінарний характер зазначених категорій 
та їх співвідношення, дозволяє охарактеризувати призначення вказаного забезпечення не тільки 
в контексті власне економічних інтересів, але й в більш широкому вимірі – національної безпеки. 
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The article is devoted to a comprehensive study of the main categories of issues of the 
constitutional right to information, which were violated in the acts of the supreme body of 
constitutional jurisdiction in Ukraine. The respective groups of separate decisions of the 
Constitutional Court of Ukraine, which were adopted on the implementation of the constitutional 
provisions on the right to information, were identified. The positions of legal scholars on the 
amendments to the Constitution of Ukraine concerning the powers of the Constitutional Court are 
examined. It is concluded that the right to information is often considered as part of the exercise 
of the subjective right of citizens without referral to state bodies, where the main center of gravity 
should be transferred. 
Keywords: right to information, content and scope of right to information, confidential 
information, access to information, protection of personal data, refusal to provide information. 

Постановка проблеми. Функціонування органів конституційної юрисдикції є невід’ємним 
атрибутом демократичної, правової держави. Відповідно до статті 147 Конституції України 
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів 
України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення 
Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції. 

Вченими зауважується, що проблема забезпечення і, насамперед, захисту прав людини в Україні 
є однією з «вічних» проблем нашої держави в юридичній площині1. Власне з цих позицій, 
повноваження Конституційного Суду мають неабияке значення в частині реалізації захисту прав та 
свобод людини і громадянина. Захищаючи своєю діяльністю конституційний лад, права і свободи 
громадян, Конституційний Суд України сприяє чіткій та безумовній реалізації норм і принципів 
Конституції у чинному законодавстві України. Відіграючи дієву превентивну роль, цей демократичний 
інститут своєю діяльністю, своїми рішеннями спонукає кожного члена суспільства, органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування до правового, конституційного способу дій2. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід наголосити, що у вітчизняній юридичній науці 
конституційного права відсутнє комплексне дослідження актів Конституційного Суду України, 
на предмет відображення в них питань права на інформацію. 

Окремі аспекти вказаної проблематики були предметом розгляду в роботах О.І. Радченко, 
О.В. Нікольської, В.М. Шаповала, Т.О. Цимбалістого, С. Шевчука та інших. 

Мета статті. Метою даного дослідження є науковий аналіз питань конституційного права 
на інформацію в актах Вищого органу конституційної юрисдикції України. 
                                                      
1 Радченко, О.І. (2018). Офіційне тлумачення закону у контексті удосконалення національного механізму 
захисту прав людини в Україні. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: збірник 
тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства – 
до правової держави» (м. Харків, 20 квіт. 2018 р). Харків, 674. 
2 Нікольська, О.В. (2013). Правова природа та юридичні властивості актів Конституційного Суду України. 
Правничий часопис Донецького університету, 1. 53. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. У 2016 році вступили в дію зміни до Конституції 
України відповідно до Закону України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)». Таким чином, згідно із статтею 1511 було введено в дію 
новий інститут, яким виступила конституційна скарга. Відповідно до вказаної статті Конституційний 
Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону 
України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому 
рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути 
подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. З урахуванням 
положень щодо дієвості механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина, введення даного 
елементу захисту слід безумовно сприймати в якості позитивного моменту правової дійсності. 

Разом з тим, серед іншого, до «тіла» Конституції України було внесено зміни і, таким чином, 
виключено положення пункту 2 частини першої статті 150 Основного Закону про те, що 
Конституційний Суд здійснює офіційне тлумачення законів України. Названі зміни були сприйняті 
науковими колами негативно. Зокрема, О.І. Радченко пише, що поряд з корисними, в правовому 
розумінні, новелами у національному механізмі захисту прав людини, законодавець внесеними 
змінами виключив з тексту Основного Закону деякі корисні норми. Такий підхід законодавця може 
бути оцінений, м’яко кажучи, неоднозначно. Після набуття чинності внесених змін, відповідні 
повноваження Конституційного Суду щодо тлумачення законів України, з невідомих причин зникли. 
Відтак, функція офіційного тлумачення була необґрунтовано усічена до можливості давати офіційне 
тлумачення виключно положень Основного Закону і не більше. Автор зауважує, що додавши інститут 
конституційної скарги і одночасно позбавивши громадян можливості звертатися до органу 
конституційної юрисдикції з проханням дати офіційне тлумачення законів України, Верховна Рада 
України формально залишила без змін загальну кількість можливостей громадян захищати свої права 
і законні інтереси за допомогою Конституційного Суду України1. І, дійсно, з такими твердженнями 
слід безумовно погодитися, оскільки об’єм правових можливостей громадян у сфері захисту своїх 
прав та інтересів, в тому числі права на інформацію, зменшився. Зважаючи на те, що закони України 
містять багато оціночних понять, суперечливі положення, часто у правозастосовчій практиці мають 
місце випадки, коли одна й та сама норма закону по-різному тлумачиться відповідними органами. 
У такій ситуації громадянин мав можливість звернення до органу конституційною юрисдикції 
з клопотанням про необхідність офіційного тлумачення законів України з метою забезпечення 
реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина. У свою чергу, ми також погоджуємося 
з пропозицією вченого про необхідність закріплення функції офіційного тлумачення законів України 
за єдиним законодавчим органом нашої держави. 

Як видається, краще зрозуміти суть конституційних положень про право на інформацію 
допомагають акти Конституційного Суду України. Проаналізуємо основні категорії питань, які були 
порушені в рішеннях Конституційного Суду, оскільки, як свідчить практика, означені рішення мають 
вирішальне значення для інформаційної сфери. 

Важливим та базовим з точки зору нашого дослідження є Рішення Конституційного Суду 
України у справі про постійне користування земельними ділянками № 5-рп/2005 від 22.09.2005 р., 
оскільки стосується конституційних положень стосовно обсягу прав і свобод, який регламентовано 
статтею 22 Конституції України. Вирішуючи питання про відповідність Конституції України 
положень тих чи інших інформаційних законів, які на думку суб’єктів права на конституційне 
подання звужують обсяг гарантованих Основним Законом прав та свобод і, таким, чином 
не відповідають вимогам Конституції, Конституційний Суд неодноразово звертався до названого 
Рішення. Тому, звернемо увагу на основні моменти цього Рішення. 

Так, досліджуючи зміст статті 22 Конституції, відповідно до частини другої та третьої якої 
конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, 
Конституційний Суд України визначив, що скасування конституційних прав і свобод – це їх офіційна 
(юридична або фактична) ліквідація, а звуження обсягу і змісту прав і свобод є їх обмеженням. 
                                                      
1 Радченко, О.І. (2018). Офіційне тлумачення закону у контексті удосконалення національного механізму 
захисту прав людини в Україні. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: збірник 
тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства – 
до правової держави» (м. Харків, 20 квіт. 2018 р). Харків, 675. 
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У традиційному розумінні діяльності визначальними поняття змісту прав людини є умови і засоби, які 
становлять можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав 
людини – це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які 
відображені відповідними правами, що не є однорідними і загальними. Загальновизнаним є правило, 
згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не може бути порушена1. 

Таким чином, якщо новий закон або внесені зміни до діючого закону звужують обсяг та зміст 
прав і свобод, то наведена правова позиція Суду застосовується до кожної такої ситуації. Власне, 
Конституційний Суд щоразу буде звертатись до вказаного Рішення у справах про визнання 
неконституційними відповідних законодавчих актів або їх окремих положень, внаслідок того, що 
вони загалом звужують обсяг прав і свобод або скасовують їх, тобто коли вони не відповідають статті 
22 Конституції України. Дане Рішення визначає зміст основних, базових понять, ключових термінів, 
а саме: «скасування конституційних прав і свобод», «звуження змісту та обсягу прав і свобод», «зміст 
прав людини», в розумінні положень статті 22 Основного Закону. 

Конституційний Суд у своєму Рішенні у справі про звернення осіб, визнаних судом 
недієздатними № 8-р/2018 від 11.10.2018. також звертався з приводу тлумачення тих чи інших 
положень Конституції до Рішень № 11-рп/99 від 29.12.1999 р., № 3-р/2018 від 24.04.2018 р.,  
№ 2-рп/2016 від 01.06.2016 р., в яких визначаються відповідні вихідні положення. Так, суб’єктом 
конституційного подання виступав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який 
звернувся з клопотанням про визнання такими, що не відповідають Конституції України 
(є неконституційними) положення Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. 
№ 393/96-ВР, а саме: частини другої статті 8, за якою звернення осіб визнаних судом недієздатними, 
не розглядаються; другого речення частини четвертої статті 16, згідно з яким скарга в інтересах 
недієздатним осіб подається їх законними представниками. На думку суб’єкта права на конституційне 
подання, оспорюванні положення Закону встановлюють обмеження для осіб, визнаних судом 
недієздатними, у реалізації передбаченого статтею 40 Конституції України права направляти 
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (зокрема і щодо 
отримання певної інформації), що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь 
у встановлений законом строк. Відповідно оспорюванні статті ставлять недієздатних осіб у менш 
сприятливе становище порівняно з іншими громадянами України. 

Вирішуючи порушені в конституційному поданні питання, Конституційний Суд України 
звертається до свого Рішення № 11-рп/99 від 29.12.1999 р. у справі про смертну кару, зазначаючи, що 
право на людську гідність, яке є одним з основоположних прав людини, зумовлює можливість 
реалізації всіх інших прав і свобод людини і громадянина і не може бути ні обмежене, ні скасоване 
(абзац другий пункту 6 мотивувальної частини Рішення). Утвердження цього права, у свою чергу, 
покладає на державу обов’язок забезпечити відповідні механізми (процедури) для участі особи 
в державному та суспільному житті, для реалізації нею належних їй від народження прав і свобод, а 
також їх захисту й відновлення у разі порушення2. 

Разом з тим, Судом звернено увагу на положення мотивувальної частини Рішення № 3-р/2018 
від 24.04.2018 р. у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 
Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких право людини на повагу до її 
гідності, як і її право на життя, є невід’ємним, невідчужуваним, непорушним та підлягає безумовному 
захисту з боку держави; у статтях 27, 28 Конституції України інституціалізовано не лише негативний 
обов’язок держави утримуватись від діянь, які б посягали на права людини на життя та повагу до її 
гідності, а й позитивний обов’язок держави, який полягає, зокрема, в забезпеченні належної системи 

                                                      
1 Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) 2005 (Конституційний 
Суд України). Урядовий кур’єр, 188. 
2 Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу 

України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) 1999 
(Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 2000, 4, 114, 126. 
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національного захисту конституційних прав людини шляхом розроблення відповідного нормативно-
правового регулювання, впровадженні ефективної системи захисту життя, здоров’я та гідності 
людини, створенні умов для реалізації людиною її фундаментальних прав і свобод, гарантуванні 
порядку відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушень конституційних прав людини, 
забезпеченні невідворотності відповідальності за порушення конституційних прав людини1. 

Також, важливим для прийняття Конституційним Судом обґрунтованої позиції став висновок, 
викладений у абзаці першому підпункту 2.2. пункту 2 мотивувальної частини Рішення № 2-рп/2016 
від 01.06.2016 р. у справі про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб 
до психіатричного закладу, де вказано, що визнання особи недієздатною не може позбавляти її інших 
конституційних прав і свобод чи обмежувати їх у спосіб, що нівелює їхню сутність2. 

Ґрунтуючись на викладених позиціях, Конституційний Суд дійшов висновку, що визнання 
фізичної особи судом недієздатною, не означає автоматичного позбавлення її правоздатності. Таким 
чином, положення частини другої статті 8 Закону України «Про звернення громадян», відповідно 
до яких звернення осіб, визнаних судом недієздатними, не розглядалися, було визнано такими, що 
не відповідають Конституції України. Друге речення частини четвертої статті 16 цього ж Закону 
стосовно звернення зі скаргою в інтересах недієздатних осіб лише їх законними представниками 
також визнано неконституційним3. Безумовно, такий підхід Конституційного Суду має важливе 
значення й стосовно реалізації права на інформацію. 

Наступним об’єктом нашого дослідження буде Рішення Конституційного Суду України 
у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо 
офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 
Конституції України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 р.4. У цьому рішенні Судом тлумачаться важливі 
концептуальні аспекти конституційного права на інформацію. 

Так, Жашківська районна рада Черкаської області, яка виступила ініціатором даного 
конституційного подання, клопотала про надання офіційного тлумачення положень частин першої, 
другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції, в аспекті таких запитань: що слід 
розуміти під інформацією про особисте і сімейне життя, зокрема, чи належить така інформація 
до конфіденційної інформації про особу; та чи є збирання, зберігання, використання та поширення 
інформації про особу втручанням в її особисте і сімейне життя. Зазначена потреба в офіційному 
тлумаченні вказаних положень Конституції обґрунтовувалась наявністю практичної необхідності 
з метою забезпечення конституційного порядку у сфері реалізації конституційних прав 
на інформацію та невтручання в особисте і сімейне життя людини, зокрема посадової особи. 

Так, Конституційний Суд вказав, що лише фізична особа, якої стосується конфіденційна 
інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний 
розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого 
самоврядування, а також право на збереження її у таємниці5. 
                                                      
1 Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального 

процесуального кодексу України: рішення Конституційного Суду України 2018 (Конституційний Суд 
України). Вісник Конституційного Суду України, 3, 69. 
2 Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої 

статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» (справа про судовий контроль за госпіталізацією 

недієздатних осіб до психіатричного закладу) 2016 (Конституційний Суд України). Вісник Конституційного 

Суду України, 6, 60. 
3 Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини другої статті 8, 

другого речення частини четвертої статті 16 Закону України «Про звернення громадян» (справа про звернення 

осіб, визнаних судом недієздатними) 2018 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 87, 20, 2886. 
4 Рішення у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області 

щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України 2012 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 9, 106, 332. 
5 Рішення у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо 

офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України 2012 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 9, 106, 332. 
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Орган конституційної юрисдикції, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 
Конституції України, вважає, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані 
про неї) – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 
може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні 
переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та 
перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, 
зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються 
у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, 
за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану 
зі здійсненням функції держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну 
особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини1. 

Згідно з частиною другою статті 34 Конституції кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 
Однією з гарантій реалізації даного конституційного права є законодавче закріплення права кожного 
на доступ до інформації, яке забезпечується систематичним та оперативним оприлюдненням 
інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, 
на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, а також надання інформації на запити. 
Конституцією України визначено вичерпний перелік підстав, за наявності яких законами України 
може передбачатися обмеження прав особи на вільне збирання, зберігання, використання і 
поширення інформації, оскільки реалізація цих прав не повинна порушувати громадські, політичні, 
економічні, соціальні, духовні екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, 
права та інтереси юридичних осіб2. 

Таким чином, виходячи з наведеного аналізу, Конституційний Суд дійшов висновку, що 
збирання, зберігання, використання та поширення державою, органами місцевого самоврядування, 
юридичними або фізичними особами конфіденційної інформації про особу без її згоди є втручанням 
в її особисте та сімейне життя, яке допускається винятково у визначених законом випадках і лише 
в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Суд визначив, що інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або 
дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані 
з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення 
особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 
самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є 
конфіденційною3. Важливість даного Рішення полягає у тому, що визначений Судом обсяг змісту 
поняття конфіденційна інформація підлягає застосуванню у всіх випадках, яких може стосуватися. 
Більше того, вирішуючи інші питання, які прямо чи опосередковано перетинаються з означеною 
категорією, Конституційний Суд України й сам використовує наведене визначення. 

Так, у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу 
першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України 
№ 7-р/2018 від 11.10.2018 р., суб’єкт права на конституційне подання стверджував, що зазначені 
положення Бюджетного кодексу, відповідно до яких Міністерство фінансів України має право 
на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ 
до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем 

                                                      
1 Рішення у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо 

офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України 2012 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 9, 106, 332. 
2 Рішення у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо 

офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України 2012 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 9, 106, 332. 
3 Рішення у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо 

офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України 2012 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 9, 106, 332. 
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(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, є такими, що 
не відповідають Конституції України1. 

Вирішуючи зазначене питання Конституційний Суд України звернувся до абзацу четвертого 
підпункту 3.1. пункту 3, абзацу шостого підпункту 3.2. пункту 3, абзацу п’ятого підпункту 3.3. пункту 
3 мотивувальної частини свого Рішення № 2-рп/2012 від 20.01.2012 р. Зокрема, що право на приватне 
та сімейне життя є засадничою цінністю, необхідною для повного розквіту людини в демократичному 
суспільстві, та розглядається як право фізичної особи на автономне буття незалежно від держави, 
органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб. Більше того, положення Рішення 
розвиваються Конституційним Судом. Так, в контексті втручання у приватне і сімейне життя 
в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, Суд вказав, що означене 
втручання вважатиметься законним у разі наявності підстави в національному законі, а також 
за умови, що такий закон відповідатиме принципу верховенства права. Принцип юридичної 
визначеності як один із елементів верховенства права не виключає визнання за органом публічної 
влади певних дискреційних повноважень у прийнятті рішень, однак у такому випадку має існувати 
механізм запобігання зловживанню ними. Посилаючись на абзац третій підпункту 2.4. пункту 2 
мотивувальної частини Рішення № 3-рп/2016 від 08.06.2016 р. у справі про припинення виплати 
допомоги при народженні дитини2, зауважено, що такий механізм запобігання зловживанню повинен 
забезпечувати, з одного боку, захист особи від свавільного втручання органів державної влади у її 
права і свободи, а з другого – наявність можливості у особи передбачити дії цих органів. 

Важливим у розрізі викладеного вище, постає питання щодо легітимного обмеження прав і 
свобод людини і громадянина, яке достатньо розкривається в Рішенні Конституційного Суду № 1-
р(І)/2020 від 22.01.2020 р.3. З урахуванням положень абзацу шостого пункту 4, абзацу четвертого пункту 
5 мотивувальної частини Рішення № 2-рп/2012 від 20.01.2012 р., Суд цитуючи абзац третій підпункту 
2.1. пункту 2 Рішення № 2-рп/2016 від 01.06.2016 р., вказує, що обмеження щодо реалізації 
конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають 
встановлюватися виключно Конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути 
обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, 
у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке 
правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним 
втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права. Під 
правомірним обмеженням конституційних прав і свобод людини і громадянина слід розуміти 
передбачену Конституцією України можливість втручання держави за допомогою юридичних засобів 
у зміст та обсяг конституційних прав і свобод людини і громадянина, яке відповідає вимогам 
верховенства права, потрібності, доцільності та пропорційності у демократичному суспільстві; метою 
такого обмеження є охорона основоположних цінностей у суспільстві, до яких належать, зокрема, 
життя, свобода та гідність людини, здоров’я і моральність населення, національна безпека, громадський 
порядок (абзац другий пункту 6 мотивувальної частини Рішення № 5-р(І)/2019 від 13.06.2019 р.)4.  

                                                      
1 Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України 2018 (Конституційний Суд 
України). Вісник Конституційного Суду України, 6, 6. 
2 Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 

Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (справа про припинення виплати допомоги 

при народженні дитини) 2016 (Конституційний Суд України). Офіційний вісник України, 51, 34, 1805. 
3 Рішення у справі за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень другого речення частини четвертої статті 42 

Закону України «Про Конституційний Суд України» 2020 (Конституційний Суд України). Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va01p710-20/>. 
4 Рішення у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої статті 4, 

частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого, третього, четвертого, 

п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини шостої статті 8 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

(справа про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг) 2019 (Конституційний Суд України). Вісник Конституційного Суду України, 4, 129. 
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У даному випадку слід також зробити висновок про недостатню обізнаність громадян про дію 
законодавчих норм. 

З огляду на таку характеристику права на інформацію як те, що воно не є абсолютним і, 
відповідно, може мати певні законодавчо встановлені обмеження, є цікавою, в контексті нашого 
аналізу, Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного 
провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 29 Закону 
України «Про державну таємницю» № 32-у/2016 від 26.05.2016 р.1. Так, автор клопотання стверджує, 
що обмеження, передбачене у частині першій статті 29 Закону України «Про державну таємницю», 
не відповідає цілі, що переслідується, оскільки є не сумісною з положеннями статті 33 Основного 
Закону, яка гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу 
пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України. Однак, 
на думку Суду, вказана стаття Конституції передбачає можливість встановлення законом обмеження 
права виїзду до іншої держави, як наслідок правового обґрунтування твердження щодо 
невідповідності не наведено. 

Стосовно питання про доступ до інформації, цікавим видається Рішення Конституційного Суду 
України у справі про звернення народних депутатів України до Національного банку України  
№ 5-рп/2003 від 05.03.2003 р.2. Як зазначається у конституційному поданні, до Національного банку 
України звертаються народні депутати України із запитами і зверненнями та комітети Верховної Ради 
України – із зверненнями про надання інформації, що становить банківську таємницю, та щодо 
здійснення наглядових дій і застосування заходів впливу до банків та осіб, які охоплюються його 
наглядовою діяльністю. Суб’єкт права на конституційне подання розцінює такі запити і звернення як 
втручання у діяльність Національного банку України, що суперечить Конституції України та законам 
України. 

Проте, Конституційний Суд України дійшов висновку, що народний депутат України може 
звернутися до Голови Національного банку України із запитом, а до Національного банку України 
або його посадових осіб – із зверненням про надання інформації, що становить банківську таємницю. 
Запит зобов’язаний розглянути Голова Національного банку України, а звернення – Голова або інші 
посадові особи Національного банку України з додержанням встановлених вимог та офіційно 
повідомити народного депутата України про результати розгляду, тобто дати письмову вмотивовану 
відповідь незалежно від того, задоволені вимоги запиту або пропозиції звернення чи ні. Визначаючи 
у Рішенні межі здійснення прав суб’єктів владних повноважень, Суд, разом з тим, вказує 
на необхідність додержання Головою Національного банку або іншими посадовими особами вимог 
законодавства при розгляді звернень народних депутатів: Голова Національного банку або інші 
посадові особи, розглядаючи звернення, мають діяти з додержанням вимог законів України «Про 
Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» і повідомити народного депутата 
про результати розгляду, тобто дати офіційну відповідь. 

В площині викладеного принциповим є те, що право органів влади відмовити в наданні 
інформації про свою діяльність загалом суперечить самій свободі інформації, однак ми вважаємо, що 
законодавство повинно передбачати підстави для відмови в наданні інформації, яка є 
конфіденційною, в силу її належності іншим суб’єктам. Оскільки право на інформацію є 
конституційним, то логічним має бути висновок проте, що передумови означених підстав слід шукати 
перш за все в Конституції. 

Висновки. За результатами дослідження окремих рішень Конституційного Суду України, які 
приймалися з питань реалізації конституційних положень щодо права на інформацію, їх можна 

                                                      
1 Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) частини першої статті 29 Закону України «Про державну таємницю» 2016 
(Конституційний Суд України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v032u710-16/>. 
2 Рішення у справі за конституційним поданням Національного банку України про офіційне тлумачення 

положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої статті 15, частини 

першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про звернення 

народних депутатів України до Національного банку України) 2003 (Конституційний Суд України). Урядовий 

кур’єр, 51. 
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умовно поділити на такі групи: 1) рішення, в яких право на інформацію розглядалося в контексті 
неоднозначного застосування відповідних норм інформаційного законодавства; 2) рішення стосовно 
конфіденційної інформації; 3) рішення, в яких розглядалося право осіб на доступ до інформації; 
4) рішення, в яких розглядалося право на захист персональних даних; 5) рішення, в яких розглядалося 
право органів державної влади на відмову у наданні інформації. 

Безумовно, під впливом відповідних реформ, а також міжнародних глобальних тенденцій, 
законодавство України поступово розвивається. Однак, як свідчить практика, право на інформацію, 
у тому числі й на соціально значиму інформацію, нерідко розглядається лише в аспекті реалізації 
суб’єктивного права громадян без акцентування в сторону органів державної влади, куди мав би бути 
перенесений основний центр ваг, це мало б стати саме їх обов’язком. 
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The article investigates the parametric principles of the development and improvement 
of constitutional law in the conditions of legal globalization. 
It is established that the growth of the special role and importance of the constitutional law of the 
states of the world in the conditions of globalization is determined not only by the fact that it is a 
fundamental and unifying branch of national law, and underlies the formation, functioning, and 
development of democratic legal statehood, but also by the fact that it directly interacts with 
general international law, creating a systemic legal complex that simultaneously influences and 
determines the development and improvement of state legal systems and the international legal 
system. 
It is argued that the processes of functioning and development of constitutional law in the period 
of globalization are based on cooperation with the common international law, which actualizes, 
contextualize and cause systematic and complex intensification of processes of interaction, 
mutual influence, determination, convergence and international synergy of legal systems but, 
above all, national constitutional law and general international (international public and 
international private) law. 
It is established that the study of the parametric principles of development and improvement of 
constitutional law as a fundamental branch of the system of national law and system of national 
legislation in the conditions of legal globalization proves the existence of some factors that cause 
genetic communications between national constitutional and universal international law affecting 
the enhanced development and improvement of these two, at first glance, autonomous legal 
systems, with such processes being objective. 
It is argued that the fundamental tendencies of constitutionalization and internationalization 
determine and form the systemic links of synergistic and hermeneutic properties that emerge 
between national constitutional and universal international law because these tendencies give 
rise to the formation and emergence of a new social structure in the form of a global legal system. 
which has the constitutional law of the states and the common international law, the elements of 
which are today «international constitutional law», «integration law» and so on. 
Keywords: constitutional law, globalization, legal globalization, constitutionalization of 
international law, internationalization of constitutional law of states. 

Постановка проблеми. В умовах формування, функціонування та розвитку демократичної 
правової державності зростає особливі роль і значення конституційного права держав світу, що 
виступає основоположною, фундаментальною та єдиною профілюючою галуззю національного 
права, бо саме її правові норми встановлюють, регламентують і регулюють основоположні відносини, 
що виникають в процесі становлення, існування, функціонування та взаємодії між собою особистості 
(людини), суспільства і держави. Звідси, враховуючи на такий конституюючий, інституційний, 
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системний, комплексний, конотаційний, наративний характер зазначених правових відносин, їх 
рольову диспозицію у формуванні, реалізації та визначенні і моделюванню загального правового 
розвитку в суспільстві і державі, саме конституційному праву належить центральна роль 
в перспективному розвитку національної системи права та національної системи законодавства. 

Отже, не є дивним, що наведені фактори суттєво посилюються, інтегруються та зростають їх 
доктринальна і праксеологічна роль і значення в умовах правової глобалізації, коли спостерігаються 
могутні тенденції формування єдиного глобального правового простору в якому існує, функціонує та 
розвивається міжнародна спільнота держав та кожний окремий її член – національна держава. А це, 
своєю чергою, об’єктивують, актуалізують, контекстуалізують і викликають системну і комплексну 
інтенсифікацію процесів взаємодії, взаємного впливу, детермінації (взаємної обґрунтованості), 
конвергенції (зближення) та синергізації (взаємного посилення як результату взаємного зближення) 
національних і міжнародної правових систем, – але, насамперед, національного конституційного 
права і загального міжнародного (міжнародного публічного і міжнародного приватного) права. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В умовах становлення та розвитку України як 
самостійної держави виникає об’єктивна потреба дослідження зазначеної взаємодії національного та 
загального міжнародного права саме з позицій національного конституційного права, що виступає 
основною та профілюючою галуззю національного права та фундаментом системи права держави. 
Отже, лише після досягнення Україною незалежності та створення національних шкіл 
конституційного права та міжнародного права проблематика взаємодії національного та 
міжнародного права, національного конституційного та міжнародного права стала предметом 
дослідження вітчизняних учених – фахівців в сфері конституційного та міжнародного права, таких 
як: М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, Ю. О. Волошин, 
І. С. Демченко, В. Н. Денисов, Н. В. Камінська, О. В. Київець, Є. О. Львова, О. В. Марцеляк, 
О. А. Назаренко, В. Ф. Погорілко, С. В. Резніченко, Д. С. Терлецький, Ю. С. Шемшученко, 
М. А. Абдалказим Алмохаммед та ін. 

Відповідний вклад в досягнення наукового обґрунтування досліджуваної проблематики внесли 
наукові праці іноземних вчених, зокрема російських – монографії Л. П. Ануфрієвої «Співвідношення 
міжнародного публічного та міжнародного приватного права: правові категорії» (2002 р.); 
Р. Т. Шамсон «Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права: 
теоретичні аспекти» (2002 р.); В. В. Гаврилова «Поняття та взаємодія міжнародної та національної 
правових систем» (2005 р.); Вельямінова Г. М. «Право національне і міжнародне» (2017 р.) та ін. 

Оскільки в українській конституційно-правовій науці ця проблематика ще досі не одержала 
глибокого розроблення, вочевидь, що її дослідження в Україні знаходиться на початковій стадії, – 
тому, у своїй більшості, теоретичні надбання на національному рівні базуються на доктринальних 
дослідженнях зарубіжних вчених, таких як Ю. Арато, Дж. Вайлер, М. Вінд, А. Вінер, А. Бьянчі, 
А. фон Богданді, Ю. Габермас, Д. Грімм, П. Грег, Ж. Д’Аспермон, П. Добнер, Дж. Дунофф,  
Ж.-П. Жаке Т. Йохансен, А. Кассезе, С. А. Кардбаум, Б. Кінгсбуррі, C. Кім, Я. Клабберс, Н. Кріш, 
М. Кумма, М. Луглін, Дж. К. Ніколаїдіс, М. Мадуро, Ш. Отер, А. Петерс, Е.-У. Петерсманн, 
Д. Розенау, К. Робінсон, А. Скордас, А. Стоун Світ, Г. Тойбнер, М. Тушнет, К. Томушат, Д. Трахтман, 
Дж. Туллі, Такао Суамі, Г. Ульфштейн, Н. Уолкер, Р. Фальк, Б. Фасбендер, А. Фішер-Лескано, 
Р. Форст, Г. Халмай, Д. Хальберстам, К. К. Чіампі, К. Швьобель-Патель, Е. Штейн, А. Шайо, Дж. Шо, 
а також дослідників, що займаються дослідженням зазначених питань на пострадянському просторі – 
О.М. Барабанова, В. Д. Зорькіна, С. Ю. Кашкіна, І. О. Конюхової, Р. Людвиковського, 
В. М. Расторгуєва та ін. 

Разом з тим, необхідно наголосити, що вказані праці не враховували нових тенденцій та 
особливостей глобалізації, зокрема правової глобалізації, що об’єктивно актуалізує проблематику 
нашого дослідження та робить обґрунтованим подальші наукові розвідки саме в контексті 
функціонування та розвитку національного конституційного права в зазначених умовах. До наукових 
робіт вітчизняних дослідників саме такого спрямування та проблематики необхідно віднести 
дисертаційне дослідження М. А. Абдалказима Алмохаммеда «Взаємодія конституційного та 
міжнародного права в умовах глобалізації» (2015 р.) та монографічне дослідження Є.О. Львової 
«Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до формування» (2019), що 
фактично мають «проривний» характер в досліджуваній сфері, бо містять в собі обґрунтовані 
доктринально-нормативні положення, що підтверджують існуючи тенденції профільного характеру 
в міжнародній та національних правових системах, що посилюються і набувають характеристику 
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мегатрендів світового та національного правового розвитку. Саме наявність таких досліджень 
підкреслює об’єктивний характер та актуальність досліджуваної проблематики, а також 
продуктивність її доктринального супроводження і забезпечення. 

Отже, метою цієї статті є дослідження параметральних засад розвитку і вдосконалення 
конституційного права як основоположної галузі системи національного права і системи 
національного законодавства в умовах правової глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи параметральні засади розвитку і вдосконалення 
конституційного права в умовах правової глобалізації, трудно не погодитись з вітчизняним 
дослідником М. Аббасом Абдалказимом Алмохаммедом в тому, що основоположною засадою такого 
розвитку і вдосконалення насамперед виступає взаємодія національного конституційного та 
міжнародного права, тобто їх співвідношення, посилення їх взаємного зв’язку, взаємних відносин, а 
також взаємного впливу між здавалось б автономними правовими системами, що носить об’єктивний 
характер, та на його думку, детермінується низкою наступних чинників1: 

– по-перше, складним генетичним зв’язком між національним конституційним та 
міжнародним правом в контексті появи, становлення, розвитку та вдосконалення останнього, тобто 
його інституціоналізації, конституціоналізації та легалізації як нормативного феномену та загального 
надбання людської цивілізації (онтологічний взаємозв’язок). 

Вважаємо, що тут треба зазначити, що систематичний аналіз наведеного зв’язку свідчить про 
виникнення відповідного процесуально-синергетичного кола взаємовідносин між двома 
самостійними нормативними системами, завдяки появі загального переліку об’єктів правового 
регулювання, – так, з суто національного конституційного рівня правового регулювання на рівень 
міжнародно-правового регулювання, на основі ініціації держав-членів міжнародної спільноти або 
міжнародних міждержавних (ООН) чи міжнародних міжурядових організацій, – запозичується низка 
об’єктів, що раніше входили в перелік імперативно-абсолютного державно-правового регулювання, 
а саме: інститути прав людини, виборчого права, публічного урядування, в тому числі й місцевого 
самоврядування, тощо. Після такого запозичення наведені об’єкти трансформуються в об’єкти 
міжнародного нормопроектування і міжнародної нормотворчості, отримують своє предметне 
закріплення в міжнародних багатосторонніх міждержавних договорах, що підписуються їх 
державами-учасниками. Після такого підписання, держави-учасники беруть на собі міжнародно-
правові обов’язки, вступаючи в облігаторні відносини у вигляді міжнародно-правових зобов’язань, 
що взяті ними в рамках профільних міжнародних договорів, які повинні бути втіленими в національне 
конституційне законодавство для наступної реалізації, – отже, зазначені вище об’єкти правового 
регулювання повертаються в національну правову систему, – однак на більш високому рівні своєї 
регламентації, регулювання, супроводження і забезпечення – міжнародно-правовому, що суттєво 
підсилює їх правовий статус та систему гарантій їх реалізації саме в системі національного 
конституційного права; 

– по-друге, можливою передбачуваною і фактичною міжнародною поведінкою держав 
на міжнародній арені, що апріорі обумовлюється положеннями їх національних конституційних 
настанов (нормативно-діяльнісний зв’язок). 

Наведений стан детермінований основоположними настановами національного 
конституційного права, тобто його принципами і нормами, що формулюють, регламентують і 
регулюють правовий статус держави та системи її органів, а також поведінку зазначених суб’єктів як 
в середині держави, так й на міжнародній арені. Виходячи з імперативних положень державного 
суверенітету, – держава на міжнародній арені повинна будувати свою поведінку, базуючись на свої 
конституційно-правові положення, що визначають засади її зовнішньої політики та дипломатичної 
діяльності. Однак, одночасно, держава є і суб’єктом міжнародного права, актором системи 
міжнародних відносин і повинна свою поведінку будувати на основі загальновизнаних принципів і 
норм міжнародного публічного права та співвідносити її з ними в процесі реалізації своїх 
міжнародно-правових зобов’язань, – звідси, виникає складна і суперечлива проблема вироблення та 
дотримання балансу між конституційними настановами держави та її зобов’язаннями з міжнародного 
права. Саме для цього в сучасному міжнародному праві і сучасному конституційному праві держав 
або на конституційному, або на законодавчому рівнях сформульований, закріплений, легалізований і 

                                                      
1 Аббас, Абдалказим Алмохаммед М. (2015). Взаємодія конституційного та міжнародного права в умовах 

глобалізації: дис. канд. юрид. наук. Маріуполь, 3-4. 
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дотримується принцип пріоритету норм міжнародного права перед нормами національного 
законодавства, що, у відповідному ступені, «підкоряє» конституційне право держав міжнародному 
правопорядку, але одночасно й «підвищує» перше до міжнародного права, «співвідносить» його 
з ним, роблячи саме перше більш системним, уніфікованим, типізованим, і в той же час, – 
транспарентним (прозорим), передбачуваним, більш процесуально супроводжуваним та 
забезпечуваним, а враховуючи на існуючий міжнародно-правовий договірний масив – більш 
конвергованим та синергізованим в контекстуалізації взаємних профільних зв’язків; 

– по-третє, активним розширенням об’єктів міжнародно-правового регулювання за рахунок 
прямої рецепції міжнародним правом об’єктів конституційно-правового регулювання, що раніше 
знаходились у виключній компетенції національної держави (права людини, виборчий процес, 
місцеве самоврядування тощо), в результаті чого такі об’єкти стають предметом спільних 
регламентації і регулювання (об’єктно-регулятивний зв’язок). 

Наведений стан, як відмічалось вище, також є пов’язаним з системою міжнародно-правових 
облігаторних зобов’язань держави, що виникають у неї після підписання міжнародних 
багатосторонніх договорів і фактично запускає якісно новий кругообіг об’єктів державно-
правових/міжнародно-правових регламентації і регулювання, що вибудовують процесуально-
правовий ланцюжок «об’єкт державно-правового регулювання» – «об’єкт міжнародно-правового 
регулювання» – «об’єкт міжнародної нормопроектної діяльності» – «об’єкт міжнародної 
правотворчості» – «об’єкт (предмет) регулювання міжнародних правових договірних відносин 
в рамках міжнародних багатосторонніх міждержавних (міжурядових) договорів» – «міжнародно-
правові зобов’язання держав, що узяті ними в рамках підписаних міжнародних багатосторонніх 
договорів» – «норми міжнародного права, що запозичуються національною системою законодавства 
на основі національного механізму імплементації» (див. ст. 9 Конституції України1) – «норми 
національного законодавства держави, що: а) імплементовано з норм міжнародного договірного 
права і такі, що б) набули статусу норм звичайного закону, а також в) підлягають конвенційному 
контролю з боку міжнародного співтовариства» (через ініціативу держав-сторін такого договору, 
закріплені напряму в міжнародному договорі механізми контролю, через засоби контролю, що 
містяться в міжнародному праві договорів згідно Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів 1969 року2); 

– по-четверте, активним впливом міжнародного права на конституційні правопорядки 
національних держав завдяки використанню національного конституційного, легально визнаного і 
процесуально-складного механізму входження норм міжнародного права в їх національне 
законодавство (інверсійно-колабораційний зв’язок). 

Наявність національного конституційного і легалізованого саме в конституції держави або в її 
законодавчому масиві механізму імплементації норм міжнародного права в норми національного 
законодавства є яскравим прикладом інверсійного та послідовного зв’язку норм національного 
конституційного та міжнародного права – саме завдяки такому механізму: а) норми міжнародного 
договірного права трансформуються в норми національного конституційного законодавства; 
б) підсумком такої імплементації є виникнення норм національних звичайних законів, що володіють 
відповідною юридичною силою; в) норми таких національних звичайних законів є обов’язковими для 
виконання всіма суб’єктами конституційного права держави, тобто можуть легально бути 
використовуваними у правозастосуванні; г) відкриваються відповідні «нормативні шлюзи» у вигляді 
вертикально-горизонтальних зв’язків, що співвідносять загальний правовий масив через національне 
конституційне право з міжнародно-правовим масивом в контекстуалізації їх синергічної дії та 
реалізації взаємного контрольного механізму; 

– по-п’яте, формуванням все більш чіткої та функціонально-ефективної тенденції 
конституціоналізації міжнародного права та інтернаціоналізації конституційного правопорядку 
національних держав (двостороньо-колабораційний зв’язок). 

Це положення відбиває основоположну тенденцію на якій базується процес виникнення, 
формування, прояву та реалізації настанов правової глобалізації – саме конституціоналізація 
міжнародного права та інтернаціоналізація конституційного правопорядку національних держав 
відбиває взаємозв’язок та взаємовплив двох нормативних систем-масивів, одночасно стимулюючи і 
                                                      
1 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
2 Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118>. 
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детермінуючи їх конвергенцію і колаборацію, результатом яких виступає їх взаємний розвиток, 
синергетичне функціонування та вдосконалення; 

– по-шосте, готовністю національних систем права і насамперед національного 
конституційного права до сприйняття норм міжнародного права та їх використання в національному 
конституційному законодавстві (латентний зв’язок). 

Ця тенденція формується в глибині національних систем права (як системи всіх чинних 
правових норм відповідної держави1) і національних правових систем (як системи всіх юридичних 
явищ, що існують у відповідній державі або в групі держав2) та виступає своєрідним прообразом 
феноменології інтернаціоналізації та конституціоналізації. Її методологічною та нормативною 
основою виступають основоположні засади, принципи і норми конституційного устрою, а також 
демократичної правової державності. Фактично формування і функціонування сучасних конституцій 
в більшості держав світу є прикладом відповідної рецепції демократичних принципів та норм, що 
склалися в деяких державах в результаті революційних подій антимонархічного, буржуазно-
демократичного, соціалістичного та соціально-демократичного спрямування, що сталися в період їх 
становлення і розвитку в історичній ретроспективі, починаючи з періоду становлення національних 
держав (ХVI cт.), а потім знайшли своє закріплення в конституціоналізмі. Отже, саме рецепція 
принципів та норм відносно становлення інститутів прав людини, виборчого права, місцевого 
самоврядування, міждержавної інтеграції, міжнародних правових стандартів тощо, що фактично 
формують конституційні цінності держав і державності – шляхом взаємного запозичення або 
безпосередньо на міждержавному рівні, або через міжнародний договірний масив, або через 
механізми національного конституційного та міжнародного нормопроектування та нормотворчості, – 
сприяли формуванню внутрішньої готовності національних систем права і насамперед національного 
конституційного права до сприйняття норм міжнародного права та їх використання в національному 
конституційному законодавстві; 

– по-сьоме, формуванням на базі національних конституційних цінностей в межах 
міжнародного співтовариства загального правового простору, що набуває форму правової 
глобалізації та суттєво впливає на національний конституційний розвиток, наближуючи його 
до закріплених в міжнародному праві нормативних вимог та стандартів (універсально-секторальний 

зв’язок). 
Наведений стан правової глобалізації, що веде до створення єдиного правового простору, ще 

потребує свого активного та детального дослідження. Разом з тим, розвиток сучасної доктрини 
конституційного та міжнародного права свідчить про появу якісно нового виміру ролі конституційного 
права в формуванні сучасного механізму розвитку національних держав та їх міжнародної спільноти. 
Одним з яскравих феноменів такого підходу виступає поява доктрини глобального конституціоналізму 
та формування нормативно-правових механізмів її супроводження і забезпечення її впровадження 
в практику міждержавних відносин. У відповідності до цієї доктрини, феноменологія глобального 
конституціоналізму виникає з посиленням процесів запозичення конституційних цінностей, що раніше 
належали тільки до національного рівня управління, загальним міжнародним правом (насамперед, 
міжнародним публічним правом), з наданням таким цінностям глобального значення і наступним 
використанням їх на глобальному рівні управління3. Саме тут, на нашу думку, простежується прямий 
організаційно-управлінський вплив конституційного права на міжнародне право і глобальне 
управління, що здійснюється відповідними міжнародними та уповноваженими інституціями. Ще одним 
важливим наслідком праксеологічного втілення концепції глобального конституціоналізму 
в міжнародну систему виступає не тільки формування і поява т. зв. міжнародного конституційного 
права, а й об’єктивація посилення процесів міжнародної уніфікації та кодифікації щодо розробки т. зв. 
«глобального права», що засноване на загальному міжнародному праві; 

– по-восьме, формуванням в межах національного конституційного права системи 
міжнародно-правових зобов’язань держав, що узяті ними в процесі підписання міжнародних 
договорів і через внутрішньодержавні конституційні механізми трансформовані в норми 
національного законодавства з метою їх закріплення, виконання та практичної реалізації 
(прагматичний зв’язок). 
                                                      
1 Рабинович, П.М. (2005). Основы общей теории права и государства: учебное пособие. Харьков: Консум, 197.  
2 Рабинович, П.М. (2005). Основы общей теории права и государства: учебное пособие. Харьков: Консум, 202. 
3 Львова, Є.О. (2012). Державний суверенітет і глобальний конституціоналізм: проблеми співвідношення. 
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право, 1, 147-153.  
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Наведене положення свідчить про формування в національному конституційно-правовому масиві 
достатньо солідної групи норм та нормативних актів, що по своїй правовій природі мають міжнародну 
договірну основу. Фактично мова може йти про появу в рамках національного конституційного права 
відповідної галузі міжнародного договірного права. Хоча механізм національної імплементації нівелює 
міжнародно-правовий потенціал таких норм, вводячи їх в статус національних норм права через їх 
трансформацію в норми звичайних законів, все ж необхідно визнати, що враховуючи на необхідність 
існування та здійснення міжнародного конвенційного контролю за їх виконанням, вони мають 
особливий «подвійний статус» – з одного боку, вони є нормами національного конституційного права і 
запозичуються іншими його галузями як такі, а з іншого – держава повинна звітувати про виконання 
своїх міжнародно-правових зобов’язань, що узяті нею в процесі підписання міжнародних договорів, і 
тому такі норми, а особливо їх виконання підлягає міжнародному контролю. Отже, дилема, що виникає 
між ступенем обов’язковості виконання зазначених норм об’єктивно існує, і тому потребує свого 
вирішення. Вихід тут бачиться в створенні додаткового контрольного механізму з боку саме 
національної держави за виконанням таких норм, або суттєвого посилення вже існуючого механізму, 
що буде конструктивною підготовкою для їх подальшого конвенційного контролю з боку 
уповноважених органів міжнародного співтовариства або іноземних держав. 

Основоположні тенденції конституціоналізації та інтернаціоналізації детермінує та формує 
системні зв’язки синергетичної та герменевтичної властивості, що виникають між національним 
конституційним та загальним міжнародним правом, бо саме наведені тенденції викликають до життя 
формування та виникнення нового соціального конструкту у вигляді глобальної правової системи 
в основі якої лежить конституційне право держав та загальне міжнародне право, елементами якої 
сьогодні виступають «міжнародне конституційне право», «інтеграційне право» тощо. Більш того, 
саме синергетика, як теорія самоорганізації складних систем1 і герменевтика, як область методології, 
що об’єднує практично зорієнтовані методи тлумачення юридично значимих текстів2 стають 
не тільки методологічними корелятами в сучасному правознавстві, а набувають своєї об’єктивізації 
та актуальності, а також конотаційної могутності і потенціалу «завдяки глибинному взаємному 
зв’язку між собою, що виникає між інноваційною синергетикою та юридичною герменевтикою, 
однією з базових традицій правової думки, оскільки інтерпретаційна складова у всіх сферах права і 
соціального проектування опосередковує синергійну взаємодію суб’єктів соціального 
конструювання»3. Звідси бачяться нові можливості, нові нормативні горизонти та управлінські 
потенціали у поглиблені зв’язків між двома досліджуваними нормативними системами, що будуть 
позитивно та продуктивно впливати не тільки на їх подальший розвиток, а й на вдосконалення, 
впливаючи на появлення нових форм взаємодії та співробітництва національних держав з їх 
міжнародною спільнотою. 

Висновки. Резюмуючи викладене вище, можна дійти наступних висновків: 
– зростання особливої ролі і значення конституційного права держав світу в умовах 

глобалізації детерміновано не тільки тим, що воно виступає основоположною, фундаментальною та 
єдиною профілюючою галуззю національного права, і лежить в основі формування, функціонування 
та розвитку демократичної правової державності, а й тим що воно напряму вступає у взаємодію 
з загальним міжнародним правом, створюючи системний правовий комплекс, що одночасно здійснює 
вплив і детермінує розвиток та вдосконалення державних правових систем і міжнародної правової 
системи; 

– процеси функціонування і розвитку конституційного права в період глобалізації базуються 
на його процесах колаборації з загальним міжнародним правом, що об’єктивують, актуалізують, 
контекстуалізують і викликають системну і комплексну інтенсифікацію процесів взаємодії, взаємного 
впливу, детермінації, конвергенції та синергізації національних і міжнародної правових систем, – але, 
насамперед, національного конституційного права і загального міжнародного (міжнародного 
публічного і міжнародного приватного) права; 

– дослідження параметральних засад розвитку і вдосконалення конституційного права як 
основоположної галузі системи національного права і системи національного законодавства в умовах 
                                                      
1 Cинергетика. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD% 
D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0 %B8%D0%BA%D0%B0>. 
2 Герменевтика. Енциклопедія сучасної України. <http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29338>. 
3 Кокотов, А.Н., Малинова, И.П. (ред.) (2020). Синергетика и герменевтика в правоведении и социально-

правовом регулировании: монография. Москва: Норма; Инфра-М. 
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правової глобалізації доводить існування низки факторів-взаємозв’язків, що обумовлюють генетичні 
комунікації між національним конституційним і загальним міжнародним правом, що впливають 
на посилений розвиток і вдосконалення цих двох на перший погляд автономних правових систем, 
причому такі процеси носять об’єктивний характер; 

– основоположні тенденції конституціоналізації та інтернаціоналізації детермінує та формує 
системні зв’язки синергетичної та герменевтичної властивості, що виникають між національним 
конституційним та загальним міжнародним правом, бо саме наведені тенденції викликають до життя 
формування та виникнення нового соціального конструкту у вигляді глобальної правової системи 
в основі якої лежить конституційне право держав та загальне міжнародне право, елементами якої 
сьогодні виступають «міжнародне конституційне право», «інтеграційне право» тощо. 
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"GENDER" AS THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL LAW 

The category of "gender" as a social status of a person, which defines individual possibilities 
of a person in all spheres of social relations, is considered. The author’s definition of the concept 
of "gender" as a legal category is substantiated. It has been established that gender studies are 
developing due to the broad cognitive properties of qualitative and quantitative methods, among 
which we can distinguish those aimed to collect new empirical data. The conceptual basis of 
gender studies is the actualization of two main methodological approaches to addressing gender 
issues: the first is the distinction between gender theories and gender and sexual traits; the second 
is the difference between gender and feminist studies. It has been noted that gender as a legal 
category can represent one of the personal human rights, namely, the human right to socio-
gender identity as a deep awareness of the intrinsic features of gender, which can both coincide 
and not coincide with gender by birth and be a free choice of sexual behavior. 
Keywords: gender, sex, sociocultural model, gender identity, gender studies, masculinity, 
femininity. 

Актуальність теми. Останнім часом особливої актуальності і значущості набувають 
дослідження, пов’язані з гендерною проблематикою. Розвиток гендерних досліджень і їх результати 
свідчать про те, що розгляд будь-якої соціальної проблеми без урахування гендерної складової є 
неповним і однобічним. Успішна реалізація завдань гендерної політики вимагає її якісного 
формування і знання фахівцями її теоретичних основ, в першу чергу основних понять і категорій, які 
мають соціально-політичний зміст. В основі гендерних досліджень лежить поняття «гендер», яке 
до сих пір викликає безліч суперечок і трактується по-різному в залежності від предмета дослідження. 

Слід зазначити, що гендер – це відносна категорія, що стосується обох статей, яка зачіпає якісні 
і взаємно пересічні характеристики становища жінок і чоловіків у суспільстві. Гендер – це основна 
категорія гендерних досліджень. 

Поняття «ґендер» все частіше використовуються не тільки соціологами, психологами, 
філософами, а й юристами, оскільки це поняття стало набувати все більш істотного значення для 
захисту прав людини. Тому визначення «гендеру» як юридичної категорії має як теоретичне, так і 
практичне значення. 

Метою статті є аналіз поняття категорії «гендер» з позиції теорії соціального конструювання 
та вироблення на цій основі поняття «гендеру» як конституційно-правової категорії. 

Ступінь дослідженості теми. Вивченню проблем гендеру та гендерних відносин присвячена 
наукова література, представлена низкою робіт зарубіжних і вітчизняних авторів. Так, серед 
зарубіжних авторів дослідженням проблем гендеру займалися Ш. Берн, Дж. Грэй, Сімона де Бовуар, 
Агнешка Графф, Рендал Колінз та інші. Розмежовуючи поняття «стать» і «гендер», вони відносять 
стать до універсальних біологічних відмінностей жінок і чоловіків, а гендер до сформованих 
культурою особливостям мужності й жіночності. У вітчизняній науці в дослідженні гендерної теорії 
велике значення мають роботи Р. Ануфрієвої, О. Артем’євої, С. Берези, І. Бондаровської, 
Н. Болотіної, Н. Грицяка, О. Дашковської, К. Левченко, Т. Мельник, С. Оксамитної, Н. Оніщенко, 
М. Томашевської та ін. Але, гендерна проблематика й проблемні питання впровадження 
комплексного гендерного підходу в методології вітчизняної юриспруденції знаходяться ще 
на початковій стадії й потребують подальших наукових розробок. 
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Виклад основного матеріалу. Слово «гендер» (від лат. «genus» – стать, рід; від грецького 
«genus» – походження, матеріальній носій спадковості; від англ. «gender» – соціальна стать) належить 
англомовній західній культурі і не має адекватного перекладу на нашу мову. Та обставина, що термін 
«gender» узятий з граматики англійської мови, в якій він означає рід деяких частин мови (іменників, 
прикметників та ін.), не особливо турбує дослідників, адже в науці запозичення термінів з одних наук 
і використання їх в інших науках, часто в зовсім іншому значенні, – аж ніяк не рідкість. Термін, як 
відомо, лише «тіло» поняття або категорії, «прикріпленої» до нього. А зміст і сутність поняття чи 
категорії розкривається не за допомогою з’ясування значення терміна самого по собі, а виключно 
за допомогою з’ясування того змістовного контексту, в якому він знаходиться. У науковому дискурсі 
слово «гендер» може використовуватися у якості певного терміну чи широкого поняття, що включає 
деякі суттєві ознаки об’єкту дослідження або окремі аспекти реальності, або категорією, що має 
універсальне значення для пояснення певної частини суспільних відносин. Як категоріальне слово 
«гендер» належить до таких соціологічних категорій, як етнос, вік, клас тощо, котрі дозволяють 
описувати широкий контекст явищ. Розвиток розуміння терміну «гендер» залежить від культурного і 
соціального аспектів і специфіки гендерних відносин в різні історичні періоди, в різних етнічних 
групах та соціальних класах. 

Не зважаючи на тривалу історію гендерних досліджень, до цього часу не вироблено єдиного 
комплексного підходу до визначення поняття «гендер» як категорії. Це обумовлено складністю, 
багатоаспектністю та динамікою розвитку змісту цього явища, різноплановістю підходів до поняття 
«гендер», які використовуються у різних галузях науки. Так, теорія соціального конструювання 
ґендера і його розуміння як стратифікаційної категорії, взаємозалежної з категоріями раси, класу й 
віку, використовується переважно в соціальних науках – соціології, психології, економіці, 
демографії, тобто гендер виявляється одним з базових принципів соціальної стратифікації, а гендер 
як культурна метафора, теорія деконструкції ґендера – в основному в гуманітарних науках – 
філософії, історії, літературознавстві, культурології1. Психологія, історія, соціологія, етнографія були 
першими дисциплінами, які підготували обґрунтування категорії гендеру як міждисциплінарного 
поняття, зробили його респектабельним в системі наукового знання. 

Загальноприйнятим і визнаним вважається визначення «гендеру» як соціального статусу особи, 
котрий визначає індивідуальні можливості людини в усіх сферах суспільних відносин, зокрема, 
освіті, професійній діяльності, доступі до влади, сексуальності, сімейних відносинах, репродуктивній 
поведінці тощо. 

У науковій літературі у широкому розумінні (але у переважній більшості тільки у проекції 
до двох категорій гендерної ідентичності – чоловіків і жінок) «гендер» визначається як «складна 
соціокультурна модель, яка визначає різницю у ролях, поведінці, ментальних і емоціональних 
характеристиках чоловіків і жінок, обумовлює психологічні якості, види діяльності, професійну 
самореалізацію, стиль поведінки через систему соціалізації, правові, етичні норми, традиції і звичаї»2; 
«змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і 
характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин 
жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається 
соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та 
чоловіка залежно від їх статі»3; «система цінностей і приписів, сукупність соціальних і культурних 
норм, типів та характеристик поведінки жінок і чоловіків, а також соціальних чоловічих і жіночих 
ролей, яких вони набувають у процесі своєї соціалізації в контексті соціальних, економічних та 
культурних особливостей розвитку цього суспільства»4; «складний соціокультурний процес 
конструювання суспільством відмінностей між чоловічими і жіночими ролями, поведінкою, 
ментальними та емоційними характеристиками. Важливим елементом гендерних відмінностей є їх 
поляризація та ієрархічна супідрядність, при якому маскулінне автоматично маркується як пріоритетне 
                                                      
1 Грицяк, Н.В. (2005). Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної ґендерної політики 

в Україні: автореферат дисертації доктора наук з державного управління. Київ, 2. 
2 Морозова, О.Е. (2008). Толерантность как принцип регуляции гендерных отношений: автореферат 
диссертации кандидата философских наук. Москва, 11. 
3 Основи теорії ґендеру: навчальний посібник (2004). Київ: “К.І.С.”, 11. 
4 Олійник, Н.Ю. (2015). Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної 
теорії та гендерного підходу. Грані. Політологія, 10 (126), 38-43. 
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і домінуюче, а фемінне – як вторинне і підлегле»1. Існує й безліч інших визначень «гендеру», відмінність 
яких обумовлена соціально-психологічними та філософськими теоріями, які використовуються при 
дослідженні цього поняття. Тому погоджуємося з думкою Л. Міталі, що відображення методологічних 
принципів гендерних досліджень – ідеї множинності, історичності, конструкціонізму – обґрунтовують 
плюралізм у розумінні основних термінів, тому дати єдиного, чіткого визначення поняттю «гендер» 
не виявляється можливим. У науковій літературі дискусія про зміст поняття «гендер» ще не завершена. 
Термін «гендер» та розвиток його розуміння залежать від культурного та соціального контексту, від 
специфіки гендерних відносин у різних суспільствах, у різні історичні періоди, в різних етнічних 
групах, соціальних класах та поколіннях2. Багатогранність визначень гендеру, за слушним зауваженням 
Міталі, об’єднує те, що гендер у них зводиться до деякого соціального статусу, який досягається 
людиною, який конструюється психологічними, культурними та соціальними засобами. Теоретично 
передбачалося, що таких статусів тільки два – чоловічий та жіночий. Але розвиток гендерної концепції 
привів к теоретико-науковим засадам множинності гендерів3. 

Гендерні дослідження розвиваються завдяки широким пізнавальним властивостям якісних і 
кількісних методів, серед яких можна виокремити ті, котрі направлені на збір нових емпіричних 
даних. Концептуальною базою гендерних досліджень є актуалізація двох основних методологічних 
підходів до розгляду гендерної проблематики: перший – відмінність між теоріями гендеру та 
теоріями статі і сексуальних ознак; другий – різниця між гендерними і феміністичними 
дослідженнями. 

У першому випадку базовим положенням є розрізнення понять «стать» і «гендер». Стать (англ. 
«sex») – одна з найбільш складних і багатозначних наукових категорій і означає, передусім, 
сукупність взаємно контрастуючих генеративних (від лат. genero – народжую, виробляю) і пов’язаних 
з ними ознак, тобто, означає суто анатомічні й фізіологічні особливості, відмінності побудови й 
функціонування жіночого й чоловічого тіла, організму. Як правило, цей термін пов’язується 
з певними біологічними критеріями, прийнятими в суспільстві для поділу індивідів на чоловіків і 
жінок. В якості зазначених критеріїв часто виступають генетичні (певний набір генів), гормональні 
(наявність і функціонування залоз внутрішньої секреції), морфологічні (наявність зовнішніх і 
внутрішніх статевих органів), церебральні (диференціація мозку під впливом тестостерону) 
особливості індивіда. У свідомості більшості людей до сих пір панує пізнавальна установка, що саме 
морфологічний рівень, а саме геніталії є основним критерієм і початковою точкою відліку при оцінці 
всіх складових біологічної статі. 

Але, бути чоловіком чи жінкою в суспільстві не означає лише просто володіти тими чи іншими 
анатомічними особливостями. Власне не стать, а соціокультурні норми визначають психологічні 
характеристики, моделі поведінки, види діяльності, професії чоловіків та жінок. Тому в сучасних 
гуманітарних науках інтерес викликає, в першу чергу, те значення, яке надається суспільством 
соціостатевій належності індивіда (гендерній ідентичності), і багато з феноменів, які раніше 
пояснювалися біологічними особливостями функціонування організму, виявилися не тільки тісно 
пов’язаними, але часто і зумовленими культурним контекстом4 та психологічними проявами самої 
людини. Саме для розмежування психологічних і соціальних проявів між особами різної статі як 
представниками певної культури і у відповідності до їх статевої ідентифікації у науці почав 
використовуватися термін «гендер». За цим підходом зміст поняття «гендер» розглядається як основа, 
насамперед, ідеї соціального моделювання або конструювання статі і як стратифікаційна категорія, 
яка є розповсюдженою в соціологічних дослідженнях. Біологічна стать почала розумітися включеною 
у соціально-культурну стать, «гендер», під яким почали розуміти усталений в конкретному 
суспільстві взаємозв’язок між анатомією індивіда і пропонованим йому набором соціальних ролей, 
нібито пов’язаних з цією анатомічною будовою. Як зазначає Е. Гідденс, «ми вживатимемо термін 

                                                      
1 Грицяк, Н.В. (2005). Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної ґендерної політики 

в Україні: автореферат дисертації доктора наук з державного управління. Київ, 17. 
2 Міталі, Л.С. (2013). Теоретико-методологічні підходи до вивчення гендеру в філософії. Наукове пізнання: 

методологія та технологія, 1(30), 89-94. 
3 Міталі, Л.С. (2013). Теоретико-методологічні підходи до вивчення гендеру в філософії. Наукове пізнання: 

методологія та технологія, 1(30), 89-94. 
4 Каркищенко, Е.А. (2013). Гендерные стереотипы: дискурсные средства формирования и репрезентации 

в коммуникативном поведении подростков: диссертация кандидата филологических наук. Москва, 21. 
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«стать», коли йтиметься про прикметні фізичні ознаки людського тіла, і термін «гендер» у випадку 
психологічних, соціальних та культурних відмінностей між чоловіками та жінками. Різниця між 
статтю та гендером має фундаментальний характер, бо багато відмінностей між чоловіками та 
жінками мають не біологічний характер»1. С. Хрисанова виділяє три характерні ознаки «гендеру» – 
це, по-перше, поняття про систему ролей і відносин між жінками та чоловіками, які детермінуються 
соціальним, політичним та економічним контекстом і ґрунтуються на умовах конструктивного 
співробітництва; по-друге, – це взаємодія обох половин суспільства, концептуальну основу якої 
становить безконфліктність і консенсус; по-третє, – «гендер передбачає не тільки конструктивну, але 
й справедливу взаємодію статей по створенню таких соціальних умов, які дають імпульс для 
розкриття і громадянських, і індивідуальних якостей особистості з метою її повної самореалізації»2. 

Сучасна гендерна теорія не оспорює існування різниці між особами різної статі, вважаючи, що 
не стільки є важливим сам факт відмінностей, як їх соціокультурна оцінка й інтерпретація, а також 
побудова у суспільстві системи владних відносин на основі цих відмінностей. Такий підхід докорінно 
змінює розуміння концепції людської суб’єктивності та способів її визначення і презентації. Гендер 
почали сприймати як спосіб конструювання ідентичності, як метод, що спростовує принципи 
біологічного есенціоналізму, які були покладені в основу статево-рольового підходу. 

Традиційно гендерна ідентичність позиціонується як ознака того, що людина сприймає 
визначення мужності і жіночності, які існують в тій культурі, в умовах якої індивід народився, та 
співвідносить з власною оцінкою себе як носія гендерних характеристик та суб’єкта статево 
специфічних ролей. Саме тому гендерна ідентичність не має кінцевого результату: вона створюється 
протягом життя людини в ході засвоєння нею культурної системи гендера оточуючого суспільства. 
Гендерна ідентичність є однією з базових структур самосвідомості та відіграє провідну роль у процесі 
адаптації і саморегуляції3. 

У юридичній літературі часто ототожнюють поняття «статева ідентичність» й «гендерна 
ідентичність», що на думку О. Вороніної, є невірним, оскільки кожне поняття несе в собі певне 
смислове навантаження: якщо у феномені статевої ідентичності увагу звернено перш за все 
на соматичні (фізіологічні) ознаки, на основі яких формується ідентичність людини як представника 
певної статі, то в гендерній ідентичності на перший план висуваються соціокультурні характеристики 
категорій «чоловіче» та «жіноче», відповідно до яких людина ідентифікує себе з конкретною 
гендерною групою4. Як зазначає В. Черняхівська, людина може відчувати певну чітко визначену 
статеву ідентичність і водночас мати труднощі з гендерною ідентичністю, переживати 
невідповідність гендерним ролям і стереотипам, нереалізованість себе як чоловіка чи жінки, 
невідповідність жіночому чи чоловічому ідеалам5. 

З токи зору Е. Еріксона, ідентичність ґрунтується на відчутті тотожності самому собі та 
спирається на усвідомлення тимчасової протяжності власного існування, передбачає сприйняття 
власної цілісності, дозволяє людині визначати ступінь своєї спорідненості з різними людьми при 
одночасному баченні своєї унікальності та неповторності. Е. Еріксон, зіставляючи поняття 
“ідентичність” та “ідентифікація”, довів, що розвиток ідентичності полягає в синтезі ідентифікацій, 
які спостерігаються у процесі соціалізації. Спочатку відбувається ідентифікація з окремими людьми, 
а пізніше – з малими та великими спільнотами. Ідентичність є однією з найістотніших характеристик 
людини, без якої вона не може існувати як свідома автономна особистість6. 

Теоретичний аналіз різних концептуальних підходів до вивчення цієї проблеми показує, що 
ідентичність є результатом процесу ідентифікації, яка найчастіше розглядається як процес 
уподібнення, ототожнення себе (або своєї референтної групи) з кимось або чимось. Ідентифікація 
розглядається сучасними науковцями як найважливіший механізм соціалізації, етнізації та виховання 

                                                      
1 Гидденс, Э. (2005). Социология. 2-е изд., полностью перераб. и доп. Москва: Едитори-ал УРСС, 27. 
2 Хрисанова, С. (2001). Про права людини і гендерну соціологію. Право України, 8, 98-99. 
3 Данильченко, Т.В. (2013). Феномен гендерної ідентичності в психології. Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. Серія: Психологічні науки, 114, 57-63. 
4 Воронина, О.А. (2001). Традиционные философские, социологические и психологические теории пола. 
Теория и методология гендерных исследований. Москва: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 22. 
5 Черняхівська, В.В. (2017). Гендерна політика в системі державного управління: Україна та європейський 

досвід: дисертація кандидата наук з державного управління. Київ, 42. 
6 Эриксон, Э. (2006). Идентичность: юность и кризис. Москва: Флинта, 41. 
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особистості, який проявляється у прийнятті індивідом конкретної соціальної (наприклад, гендерної) 
ролі, в усвідомленні ним власної групової приналежності, у формуванні в нього певних соціальних 
(в тому числі гендерних) настанов. Отже, ідентичність, на думку Т. Воропаєвої, – це динамічна 
структура, яка розвивається протягом всього людського життя, причому цей розвиток є нелінійним і 
нерівномірним, він проходить через подолання криз ідентичності, може йти як у прогресивному, так 
і у регресивному напрямі1. 

Гендерна ідентичність розглядається як сукупність стійких, соціально й особистісно 
обумовлених моделей гендерної свідомості і поведінки в конкретних соціальних умовах, які 
направлені на задоволення особистих потреб й інтересів, відображених у життєвих цінностях й 
ціннісних орієнтаціях. Так, у Принципах застосування міжнародно-правових норм про права людини 
стосовно сексуальної орієнтації й гендерної ідентичності (Джок’якартські принципи) гендерна 
ідентичність визначається як глибоке усвідомлення тією чи іншою особою внутрішніх і 
індивідуальних особливостей гендерної приналежності, котра може як співпадати, так і не співпадати 
із статтю за народженням, включно з індивідуальним відчуттям свого тіла (за наявністю вільного 
вибору може супроводжуватися зміною зовнішності чи фізіологічних функцій медичними, 
хірургічними чи іншими засобами) та інші прояви, такі як одяг, мова й особливості поведінки2. 

В динамічних умовах сучасного суспільства, поряд із стійкістю, важливою властивістю 
гендерної ідентичності є пластичність і змінюваність, котра обумовлюється як впливом на індивіда 
соціальної реальності, так й її особистою активністю. З одного боку, історичний розвиток 
економічного, політичного, культурного й сімейно-побутового життя суспільства визначає 
можливості й прийнятні способи задоволення особистих інтересів, що закріплюються у гендерних 
цінностях, нормах і правилах. З іншого боку індивід не просто пристосовується до існуючих умов, 
засвоює продиктовані суспільством цінності й норми, а, виходячи з власних цінностей, життєвого 
досвіду, формує власні моделі поведінки. Цей двосторонній процес відбивається на зміні вже 
існуючих і у створенні нових гендерних установок особистості. Ці моделі регулюють гендерну 
взаємодію індивіда з іншими індивідами і групами і, таким чином, конструюють поточний стан 
гендерної системи: відтворює і змінює гендерні ролі, статуси, гендерну структуру і стратифікацію3. 

Отже, категорія «гендер» відноситься не просто до осіб різної статі (або ідентифікуючих себе 
з певною статтю), а до відносин між ними і до способу соціального конструювання цих відносин, 
тобто до того, як саме суспільство вибудовує ці відносини і взаємодію статей в соціумі. Такій підхід 
охоплюється теорією соціо-культурного конструювання гендеру, за якою гендер, по-перше, 
конструюється шляхом соціалізації, розподілу праці, системою гендерних ролей, сім’єю, засобами 
масової інформації тощо; а, по-друге, формується і самими індивідами – на рівні їх свідомості (тобто 
гендерної ідентифікації), прийняття заданих суспільством норм і підлаштування під них (в одязі, 
зовнішності, манері поведінки тощо). Існують й інші теорії гендеру, зокрема, теорія гендерної 
системи, теорія гендеру як культурологічної інтерпретації, але саме теорія соціального 
конструювання гендеру і розуміння його як стратифікаційної категорії, взаємопов’язаної 
з категоріями раси, класу та віку, сприяє формуванню збалансованої моделі гендерних відносин, 
виступає важливим індикатором демократизації суспільного життя. 

Як соціальний інститут «гендер» розвивається на основі ідеології гуманізму, сутністю якого 
у всі часи залишається людина, її потреби та інтереси, що розглядаються крізь призму самоцінності 
людського життя, моделюють реальну поведінку людини, яка керується вимогами правових та інших 
соціальних норм у щоденному житті. Тому, у правовій площині «гендер», на наш погляд, слід 
розглядати в контексті прав людини. Виходячи з цього, методами абстрагування, моделювання та 
формальної логіки спробуємо визначити поняття «гендер» як правову категорію. 

Отже, якщо відповідно до теорії соціального конструювання «гендер» розглядається як 
соціальний статус особи, що конструюється шляхом соціалізації та формується самими індивідами 
на рівні їх свідомості, як складова соціальної ідентичності особистості, то кожна людина має право 

                                                      
1 Воропаєва, Т. (2011). Типи гендерної ідентичності української молоді. Гендерна проблематика та 

антропологічні горизонти: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 
року. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 10-19. 
2 Джокьякартские принципы. Принципы применения международно-правовых норм о правах человека 
в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности. <www.yogyakartaprinciples.org>. 
3 Юсупова, М.В. (2011). Социально-философские основания конструирования гендерной идентичности: 
автореферат диссертации кандидата философских наук. Чебоксары, 9. 
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на усвідомлення своєї сутності і на самоідентифікацію (тобто усвідомлення уявлень про себе, своє 
місце у світі, ототожнювання себе з певною соціальною групою, з певним стереотипним образом 
тощо) тієї частини ідентичності, яка обумовлює його соціостатеву поведінку в суспільстві, 
враховуючи як зовнішні чинники соціокультурних детермінант, так й внутрішні індивідуально-
особистісні фактори. Як зазначається у літературі, термін «самоідентифікація», на відміну від 
«самопізнання», яке може не мати виходу у практичну площину, передбачає яскраво виражений 
праксеологічний аспект, будучи тісно пов’язаний з процесами саморепрезентації, самообмеження й 
самореалізації1. У більш широкому сенсі всі ці орієнтовані на кінцевий практичний результат процеси 
є видами самодіяльності, яка розкриває внутрішню мотивацію людських вчинків і дій і пов’язує 
пізнавальну та моральну діяльність людини з його свободою. Але на свободу людини впливають 
зовнішні чинники. Адже людина завжди існує в суспільстві, яке істотно впливає на її формування як 
особистість. Тому для володіння тією чи іншою ідентичністю, недостатньо лише самоусвідомлення, 
потрібне визнання того суспільства, в якому людина реалізує свою ідентичність. Суспільство має 
визнати як сам факт такого варіанту ідентичності, так і право конкретної людини володіти такою 
ідентичністю та реалізовувати її на практиці2. Тому ми й наголошуємо на необхідність при 
самоідентифікації соціостатевої ідентичності враховувати вплив різних зовнішніх чинників, які 
визначають, обмежують чи, навпаки, сприяють цьому процесу. Крім того, як відомо, основою 
правового статусу особистості є її фактичний соціальний статус, тобто фактичне положення людини 
у правовій реальності, що відображає її фактичний стан у взаємовідносинах з суспільством і 
державою. Право вводить цей стан в законодавчі рамки. Правовий статус людини, як «комплекс її 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків»3, виступає найважливішим способом ефективного 
задоволення потреб та інтересів кожної людини. Отже можливість задоволення своєї потреби у своїй 
соціостатевій самоідентифікації є правом людини. Таким чином, «гендер» як юридична категорія, 
на наш погляд, може представляти собою одне з особистих прав людини, а саме – право людини 
на соціостатеву самоідентичність як глибоке усвідомлення внутрішніх особливостей статевої 
приналежності, котра може як співпадати, так і не співпадати із статтю за народженням, та вільний 
вибір соціально-статевої поведінки. 

Висновки. Термін «гендер» поки що не має офіційно визначеного змісту. В Законі України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» дається лише визначення таких понять, 
як «гендерна рівність» та «гендерно-правова експертиза». Тому для правильної інтерпретації змісту 
нових для національного законодавства понять, пов’язаних з гендерною термінологію, та їх більш 
ефективній здатності регулювати суспільні відносини у галузі прав людини вважаємо за доцільне 
легалізувати дефініцію «гендер» шляхом внесення змін до зазначеного закону. 

Загалом, сучасні дослідження вчених-юристів істотно видозмінили загальне уявлення про 
гендер і пов’язаних з ним соціальних і філософських категорій. Складно судити про поступальний 
рух в даній сфері, проте смисловий розвиток термінології вносить істотний внесок в розвиток рівності 
осіб різної гендерної ідентичності. Досягнення однакового категорійно-понятійного апарату багато 
в чому обумовлює розвиток тієї чи іншої наукової галузі, а дослідження останніх років дозволяють 
судити про те, що незабаром дана сфера суспільних відносин почне наповнюватися не тільки 
термінологією із застосуванням юридичної техніки, а й змістовним соціально-правовим знанням. 
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The article deals with the theoretical and legal issues of gender-based violence. It is emphasized 
that the lack of gender equality in society is a factor in the emergence of political, economic, social, 
cultural imbalance, and social conflicts. Gender-based violence is a manifestation of gender 
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Постановка проблеми. У ХХІ ст. забезпечення гендерної рівності та взаємопов’язаної з нею 
проблематики гендерно обумовленого насильства викликає все більшу зацікавленість серед 
громадськості, неурядових організацій, засобів масової інформації, приватних осіб, органів публічної 
влади, міжнародних об’єднань з метою її попередження та подолання. Викорінення та запобігання 
гендерно обумовленого насильства має сьогодні не просто важливе значення з точки зору теоретичної 
науки та захисту інтересу постраждалих осіб (жертв насильства), а й виступає каталізатором 
забезпечення національного інтересу кожної розвиненої країни, оскільки сприяє економічному, 
соціальному та загалом цивілізаційному розвитку суспільства, збалансуванню прав різних категорій 
населення, у тому числі і у гендерному контексті. 

Гендерно обумовлене насильство не є суто юридичним питанням, адже його поява зумовлена 
соціальними чинниками, психічним станом суспільства тощо, проте для належного розуміння цієї 
проблематики та правової кваліфікації тих чи інших конфліктів, її розв’язання знаходиться 
безпосередньо у юридичній площині. 

Як і будь-яке явище, гендерно обумовлене насильство потребує сутнісного та змістовного 
уточнення. У зв’язку із цим, одним із завдань для правової науки є дослідження понятійно-
категоріального апарату у сфері забезпечення гендерної рівності, зокрема, «гендерно обумовленого 
насильства» та пов’язаних із ним термінів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у формування теоретичних засад 
проблематики гендерної рівності та гендерно обумовленого насильства зробили такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці: Н. Аніщук, М. Арістова, Н. Болотіна, М. Буроменський, Ю. Галустян, 
Г. Герасименко, Т. Головко, І. Грицай, Н. Грицяк, О. Дашковська, Т. Журженко, Л. Єрохіна, А. Ілліна, 
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М. Качинська, Л. Кобелянська, М. Кондра, Л. Кормич, К. Левченко, Е. Лібанова, Т. Марценюк, 
О. Матвієнко, Т. Мельник, В. Муранова, Л. Наливайко, М. Ничипоренко, Н. Оніщенко, О. Руднєва, 
Л. Смоляр, М. Томашевська, Т. Фулей, О. Хмелевська, Г. Христова, Ю. Черняк та ін. Віддаючи 
належне доктринальним здобуткам попередників, варто відзначити про потребу подальшого 
вивчення цього питання крізь призму тих модифікацій, що відбуваються на регіональному та 
міжнародному рівнях і спрямовані на захист прав людини. 

Метою статті є теоретико-правове обґрунтування положень щодо гендерно обумовленого 
насильства; розкриття ретроспективи поняттєво-категоріального апарату у досліджуваній сфері; 
визначення поняття «гендерно обумовлене насильство», його ознак та співвідношення із суміжними 
поняттями. 

Виклад основних положень. Нині у науковій літературі, законодавстві різних країн 
використовуються такі терміни, як «гендерно обумовлене насильство», «гендерне насильство», 
«насильство за ознакою статі», «насильство щодо жінок», «дискримінація щодо жінок», «гендерна 
дискримінація», «дискримінація за ознакою статі» тощо. Це викликає необхідність з’ясувати 
змістовне наповнення терміну «гендерно обумовлене насильство» та його співвідношення 
із суміжними поняттями. 

Ретроспективний аналіз свідчить, що у процесі формування суспільних відносин у сфері 
забезпечення прав людини щодо запобігання та подолання насильства було віддано перевагу таким 
категоріям, як «дискримінація щодо жінок», «насильство щодо жінок», оскільки вважалося, що такі 
явища існують лише по відношенню до жінок, а насильство стосовно чоловіків – або відсутнє взагалі, 
або ж мізерно низьке. Тож, 18 грудня 1979 р. прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Наступний еволюційний етап у цьому питанні 
ознаменувався розумінням того, що такий підхід має бути розширеним і доречно говорити про 
гендерну дискримінацію та гендерно обумовлене насильство, що передбачає подолання 
дискримінації/насильства як щодо жінок, так і щодо чоловіків. Сьогодні поняття «насильство щодо 
жінок» залишається у лексиконі громадськості та публічної влади, однак перевага все ж віддається 
нейтральній категорії – «гендерно обумовлене насильство». 

«Гендерно орієнтоване» означає, що таке насильство обумовлюється гендерними ролями 
у суспільстві1. Термін «гендерно обумовлене насильство» використовується для відмінності 
звичайного насильства від насильства, що спрямоване на приватних осіб чи на групи осіб на підставі 
статі (гендерної ознаки)2. 

У дослідженні The Global Protection Cluster (мережі агентств ООН, громадських та міжнародних 
організацій, що працюють над захистом внутрішньо переміщених осіб та інших груп населення, 
постраждалих від конфлікту та стихійних лих) гендерне насильство розуміється як термін, який 
використовується для опису будь-якого шкідливого впливу, яке чиниться проти волі людини, і 
заснованого на соціально обумовлених відмінностях між чоловіками і жінками. Хоча чоловіки та 
хлопці можуть бути жертвами деяких видів гендерного насильства, гендерно обумовлене насильство 
зазвичай спрямоване на жінок та дівчат, наголошують автори3. У соціологічному дослідженні 
«Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і насильства» 
(2018 р.), гендерне насильство тлумачать як насильство, яке стосується чоловіків і жінок, але 
жертвами якого переважно є жінки. Воно виникає як наслідок нерівних владних стосунків між 
жінками і чоловіками та стосується (але не обмежується) фізичної, сексуальної та психологічної 
шкоди включно із залякуванням, стражданнями, примусом та/або позбавленням свободи в сім’ї чи 
в суспільстві загалом4. Таким чином, автори, вивчаючи проблематику гендерно обумовленого 
насильства, підкреслюють, що це може стосуватися і чоловіків, і жінок, проте жертвами все ж 
у більшості випадків виявляються жінки/дівчата. 

                                                      
1 Russo, N.F., Pirlott, А. (2006). Gender-based violence concepts, methods, and findings. Annals New York Academy 

of sciences, 1087, 178-205. 
2 Аніщук, Н.В. (2008). Виникнення та сутність феномена ґендерного насильства: історико-правовий екскурс. 
Форум права, 1, 18-22. <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08anvipe.pdf>. 
3 Gender-based violence. Global Protection Cluster. <https://www.globalprotectioncluster.org/themes/gender-based-
violence/>. 
4 Результати соціологічного дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних 

стереотипів і насильства щодо жінок» (2018). Київ, 2018, 79. 
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Якщо звернутися до позицій авторитетних міжнародних організацій, то визначення цього 
поняття матиме нейтральний характер за статевою ознакою. Так, представництвом Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) під сексуальним і гендерним насильством 
розуміється будь-яка дія, що здійснюється проти волі людини, заснована на гендерних нормах і 
нерівних владних відносинах. Воно включає в себе загрози застосування насильства і примус та може 
бути фізичним, емоційним, психологічним або сексуальним за своєю природою і виявлятися навіть 
у формі відмови в доступі до ресурсів або послуг1. Бюро з питань демократичних інститутів та прав 
людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БПДІПЛ ОБСЄ) зазначає, що сексуальне 
та гендерне насильство – це крайня форма дискримінації і серйозне порушення прав людини, яке 
може негативно вплинути на численні права людини, включаючи право на життя, свободу та 
особисту недоторканність, а також право на свободу від катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання2. Міжнародна служба 
народонаселення (PSI) визначає гендерно обумовлене насильство як насильство, спрямоване 
на людину на основі її біологічної статі, гендерної ідентичності. Люди також можуть відчувати 
гендерно обумовлене насильство на основі соціально визначених норм маскулінності та жіночності3. 
Такий підхід міжнародних організацій сприяє забезпеченню рівності прав та можливостей жінок і 
чоловіків щонайменше на декларативному рівні. 

Серед науковців соціологів, політологів, юристів та ін. також існують різні позиції, проте 
загальним є те, що більшість вчених також акцентують на статево нейтральному наповненні цього 
явища. Так, В. Попіль під гендерно обумовленим насильством розуміє суспільно-небезпечну 
поведінку особи (насильника) як чоловіка, так і жінки стосовно протилежної статі (жертви), яка 
проявляється у спричиненні фізичних, сексуальних, морально-психологічних та інших страждань 
або у погрозах їх застосування4. Л. Гонюкова визначає гендерне насильство як різновид агресивної 
поведінки, використання сили на основі ознаки статі – від словесних образ і погроз до фізичних 
побоїв та примусу5. Близьке за змістом визначення поняття гендерного насильства пропонує також 
С. Євченко: насильство, побудоване на основі використання сили, що спирається на ознаку статі 
(включає словесні образи, погрози, побої, примус до сексуального зв’язку тощо)6. Вважаємо, що 
словосполучення «використання сили» у двох останніх визначеннях потребувало б уточнення, 
оскільки поняття «сила», як правило, розглядається у фізичному аспекті, а гендерне насильство, 
серед іншого, включає й психологічну форму насильства. Також, коли йдеться про гендерне 
насильство, то тут можливі не тільки дії як форма діяння, а й бездіяльність, про що 
у запропонованих дефініціях не йдеться. 

У цьому аспекті заслуговує на увагу позиція І. Грицай, яка пропонує розуміти під терміном 
«гендерно обумовлене насильство» дії або бездіяльність однієї особи (групи осіб) щодо іншої (групи 
осіб), спрямовані на відтворення гендерних ролей у соціумі через погіршення становища 
чоловіка/жінки в усіх сферах життєдіяльності та призводять до порушення прав людини, підриваючи 
як здоров’я та гідність індивіда, так і безпеку, економічну, соціальну стабільність нації7. Авторка 
використала більш розширений підхід до тлумачення поняття «гендерно обумовлене насильство» та 
акцентувала увагу не лише на такому елементі, як «дії однієї особи (групи осіб)», а й на тому, що це 
може бути бездіяльність. 
                                                      
1 Sexual and Gender Based Violence. UNHCR, the UN Refugee Agency. <https://www.unhcr.org/sexual-and-gender-
based-violence.html>; Sexual and gender-based violence (SGBV) prevention and response. UNHCR, the UN Refugee 
Agency, Emergency handbook. <https://emergency.unhcr.org/entry/51693/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-
prevention-and-response>. 
2 Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty (2019). Standards, 
Approaches and Examples from the OSCE Region. Warsaw. <https://www.osce.org/odihr/427448?download=true>. 
3 Gender-based Violence. <https://www.psi.org/health-area/gender-based-violence/#about>. 
4 Попіль, В.І. Гендерне насильство: кримінально-правові та кримінологічні аспекти. 
<http://vuzlib.com/content/view/127/60/>. 
5 Гонюкова, Л.В. (2013). Ґендерна політика в Україні: проблеми та перспективи. Ґендерна політика міст: 

історія і сучасність: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 23-25 жовтня 2013 р. Харків, 2, 33-38. 
6 Євченко, С.В. (2014). Ґендерне насильство (gender violence). Енциклопедія прав людини: соціально-

педагогічний аспект. Житомир, 145-149. 
7 Грицай, І.О. (2018). Принцип гендерної рівності та механізм його забезпечення: теоретико-правовий 

аспект: дис. … д-ра юрид. наук. Дніпро, 314. 
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Т. Мельник та Л. Кобелянська наголошують, що гендерним є як насильство чоловіків стосовно 
жінок, так і насильство чоловіків стосовно інших чоловіків, яке також має медичні, соціальні й 
економічні негативні наслідки1. Отже, гендерно обумовлене насильство не слід розглядати виключно 
як порушення прав жінки чоловіком чи навпаки, хоча це й насправді найбільш розповсюджене явище. 
Як свідчить практика, подекуди жінка сприяє порушенню прав іншої жінки (групи жінок) (теж саме 
можна сказати й про чоловіків) саме за їх гендерну приналежність. 

Тож, проаналізувавши різні визначення поняття «гендерно обумовленого насильства», слід 
виокремити такі його загально-соціальні та правові ознаки: 1) негативний вплив на права та свободи 
жінки/чоловіка іншою особою/групою осіб; 2) гендерно обумовлене насильство спрямоване 
на порушення прав жінок та чоловіків через їх статеву приналежність, що виражається у різних 
формах (психологічне, фізичне, сексуальне тощо) та сферах суспільства (соціальній, економічній, 
політичній, культурній та ін.); 3) насильство випливає з нерівних владних відносин між чоловіками 
та жінками як у публічній, так і у приватній сферах; 4) може бути реалізоване як через дію, так і через 
бездіяльність. 

Слід наголосити, що питання стосовно змісту досліджуваного явища отримало вираження і 
у законодавстві. Зокрема, у Законі «Про рівність статей», ухваленого Парламентською асамблеєю 
Боснії та Герцоговини від 21 червня 2002 р. зазначається: насильство на основі статі – це будь-яка дія, 
що призводить до фізичного, розумового, сексуального та матеріального ушкодження чи страждання, 
а також погроза вчинення таких дій, що заважають користуватися правами та свободами, які 
ґрунтуються на гендерній рівності, в громадському та приватному житті, включаючи перевезення 
людей з метою примусової праці, будь-які обмеження або свавільне позбавлення волі осіб, які зазнали 
таких дій2. 

Важливо, що поняття насильства за ознакою статі, хоча й нещодавно, однак отримало своє 
нормативне визначення у національному законодавстві. У 2005 р. прийнято Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», а у 2017 р. до цього Закону внесено 
зміни Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», прийняття якого 
також стало визначною віхою в історії захисту прав і свобод людини у нашій державі. Термін 
«насильство за ознакою статі» запропоновано розуміти як діяння, спрямовані проти осіб через їхню 
стать, або поширені в суспільстві звичаї чи традиції (стереотипні уявлення про соціальні функції 
(становище, обов’язки тощо) жінок і чоловіків), або діяння, що стосуються переважно осіб певної 
статі чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або 
економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій, у публічному або приватному 
житті3. Новелою відносно до більшості дефініцій поняття «насильство за ознакою статі» стало 
виокремлення таких складових, як звичаї чи традиції, що також інколи сприяють виникненню та 
реалізації гендерного насильства. 

До того ж законодавець у цьому Законі надав дефініцію поняття «дискримінація за ознакою 
статі» – ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути 
дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і 
свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні», крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають 
правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними4. 

Таким чином, правова система України стала більш цілісною, закриваючи правові потреби у захисті 
великого прошарку населення як жіночої, так і чоловічої статей. 

Слід наголосити, що в основу цього визначення було покладено дефініцію сформульовану 
у Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
від 18 грудня 1979 р.: дискримінація щодо жінок – це будь-яке розрізнення, виняток або обмеження 

                                                      
1 Мельник, Т., Кобелянська, Л. (2005). 50/50 Сучасне ґендерне мислення: словник. Київ: К.І.С., 104. 
2 Закон Боснії та Герцоговини про рівність статей у Боснії та Герцоговині 2002 (Парламентська асамблея 
Боснії та Герцоговини). Мельник, Т. М. (2004). Міжнародний досвід гендерних перетворень. Київ: Логос,  
178-185. 
3 Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2005 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 52, 2693, 561. 
4 Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2005 (Верховна Рада України). 
Відомості Верховної Ради України, 52, 2693, 561. 
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за ознакою статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або 
здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і 
жінок, прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, 
громадській або будь-якій іншій галузі1. 

Такий же підхід застосовано в Законі Киргизії «Про основи державних гарантій забезпечення 
гендерної рівності» від 31 січня 2003 р. гендерна дискримінація означає будь-яку відмінність, виняток 
або перевагу, які обмежують або заперечують рівне здійснення прав за ознакою статі2. Дискримінація 
на основі статі – юридичне або фактичне, пряме або непряме виокремлення, виняток, обмеження або 
надання переваг за ознакою статі, яка має своєю метою або в результаті чого нехтується або реально 
погіршується користування правами та свободами людини в політичній, економічній, соціальній, 
культурній, спортивній, громадській та усіх інших сферах суспільного життя3. Гендерно обумовлене 
насильство є формою дискримінації у цілому як явища та гендерної дискримінації загалом. 

Н. Аніщук наголошує, що існує безпосередній зв’язок між категоріями «гендерне насильство», 
«гендерна рівність» та «гендерна дискримінація». З точки зору гендерного права поняття «гендерне 
насильство» розглядається у контексті дискримінації за статевою ознакою. Термін «гендерна 
дискримінація» використовується для відмінності звичайної дискримінації від дискримінації, що 
направлена на приватних осіб чи на групи осіб за ознакою статі4. О. Максимов акцентує увагу 
на тому, що гендерне насильство є результатом гендерної дискримінації і втілюється в різних формах, 
кожна з яких не лише порушує права людини, але й дестабілізує суспільство, сприяючи його 
деградації і деструктуризації5. Насильство як суспільно-негативне явище та насильство за ознакою 
статті (гендерно обумовлене насильство) зокрема є одними із найжорсткіших видів порушення прав 
людини. Гендерно обумовлене насильство є наслідком дискримінації та існування проблем 
у соціально-статевих відносинах, що має ґрунтовано вивчатися психологами, істориками, 
культурологами та іншими спеціалістами. 

Висновки. Підводячи підсумки проведеного дослідження, слід зробити такі висновки. 
1. Відсутність гендерної рівності у суспільстві виступає чинником виникнення політичного, 

економічного, соціального, культурного дисбалансу, суспільних конфліктів. Проявом гендерного 
дисбалансу виступає гендерно обумовлене насильство. На сучасному етапі проблематика протидії 
гендерно обумовленому насильству у більшості держав світу є однією з першочергових за ступенем 
терміновості та складності вирішення. Проблематика гендерно обумовленого насильства не має 
меж та кордонів і охоплює без виключення всі держави світу та всі прошарки населення, 
незважаючи на вік, стать, соціальну приналежність тощо. Суб’єктами та об’єктами гендерного 
насильства виступають як чоловіки, так і жінки, проте, все ж саме жінки виступають частіше 
жертвами. 

2. У наукових джерелах та на практиці використовуються такі терміни, як «гендерно 
обумовлене насильство», «гендерне насильство», «насильство за ознакою статі», «насильство щодо 
жінок», «дискримінація щодо жінок», «гендерна дискримінація», «дискримінація за ознакою статі» 
тощо. У середині ХХ ст. використовувалися такі поняття, як «дискримінація щодо жінок», 
«насильство щодо жінок» тощо, оскільки вважалося, що дискримінація існує лише по відношенню 
до жінок. Нині поняття «насильство щодо жінок» залишається у лексиконі громадськості та публічної 
влади, однак перевага все ж віддається нейтральній категорії – «гендерно обумовлене насильство». 

3. Гендерно обумовлене насильство не обмежується правовою сферою та зумовлене 
соціальними чинниками, психічним станом суспільства, однак для правової кваліфікації тих чи інших 
конфліктів, пов’язаних із гендерно обумовленим насильством, ця тематика знаходиться 

                                                      
1 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979. Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207>. 
2 Закон Киргизії про основи державних гарантій забезпечення гендерної рівності 2003. Мельник, Т.М. (2004). 
Міжнародний досвід гендерних перетворень. Київ, 194-202. 
3 Крочук, М.І. (2014). Філософсько-правовий вимір гендерної рівності: дисертація кандидата. юридичних наук. 
Львів, 154. 
4 Аніщук, Н.В. (2009). Співвідношення категорій гендерного насильства, тендерної рівності та соціостатевої 
дискримінації. Актуальні проблеми держави і права, 45, 71. 
5 Максимов, А.А. (2012). Теоретические проблемы определения и соотношения гендерного насилия и 
гендерной дискриминации. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики, 10 (24), 1, 119-121. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 157 

безпосередньо у юридичній площині. Гендерно обумовлене насильство можна розглядати як форму 
дискримінації у цілому як явища та гендерної дискримінації загалом, так і як наслідком дискримінації 
та існування проблем у соціально-статевих відносинах. 

4. Гендерно обумовлене насильство – це негативні діяння однієї особи/групи осіб, викликані 
статевою приналежністю іншої особи/групи осіб та спрямовані на порушення прав, свобод та 
можливостей у приватній та/або публічній сферах діяльності жінки/чоловіка через психологічні, 
фізичні, сексуальні та інші методи впливу. Загально-соціальними та правовими ознаками гендерно 
обумовленого насильства: 1) негативний вплив на права та свободи жінки/чоловіка іншою 
особою/групою осіб; 2) гендерно обумовлене насильство спрямоване на порушення прав жінок та 
чоловіків через їх статеву приналежність, що виражається у різних формах (психологічне, фізичне, 
сексуальне тощо) та сферах суспільства (соціальній, економічній, політичній, культурній та ін.); 
3) насильство випливає з нерівних владних відносин між чоловіками та жінками як у публічній, так і 
у приватній сферах; 4) може бути реалізоване як через дію, так і через бездіяльність. 
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The article is dedicated to the analysis of peculiarities of forming the culture of citizen participation 
in the context of the realization of real people`s rule in Ukraine. The relevance of the topic is 
conditioned by the modern processes of becoming Ukraine as a democratic state, which includes 
the active involvement of citizens in the social and political life of the country through the 
realization of the right to govern in the context of the implementation of real people`s rule. 
However, the low legal and political culture of Ukrainian citizens and the lack of elaboration of this 
political and legal topic indicate the urgent need to research tools for the formation of citizen`s 
culture. This article analyzes the situation with the development of civic education in Ukraine as a 
tool for forming a culture of citizen participation in the context of people`s rule realization, its 
structure, forms, mechanisms, and successful implementation cases. The relationship between 
civic education and its influence on the formation of legal knowledge, democratic values, and 
political and legal orientations is explored. 
Keywords: culture of citizen participation, real democracy, civic education, knowledge, skills, 
attitudes, democratic values. 

Постановка проблеми. Сукупність рішень і дій громадянина обумовлені стимулами мінливої 
соціальної реальності та мотиваціями, що складаються в умовах кризового суспільства і системних 
ціннісних трансформацій. Абсентеїзм, крайні прояви політичної поведінки, соціальна байдужість, 
низька правова культура соціуму та правового мислення громадян – наслідки відсутності 
цілеспрямованої державної політики, що повинна мати на меті – формування суспільства з соціально 
відповідальним бізнесом, активною громадою, що реалізує своє конституційне право на управління 
територією, сигнальною функцією ЗВО, що зорієнтовані на запит суспільства і формують (не залежно 
від фаху) громадянську позицію випускника. Серед державних спроб, у згаданому контексті, слід 
зауважити на Концепції розвитку громадянського суспільства, що була затверджено у 2018 році 
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в контексті освітньої реформи в Україні1. З метою виконання поставлених завдань в України 
активізувався процес впровадження громадянської освіти на всіх рівнях з метою формування 
культури участі громадян та правової культури суспільства. 

Під культурою участі громадян автори розуміють знання і компетентності, достатній рівень 

правової свідомості та поведінкові практики, що спрямовані на залученість індивідів до процесів 

прийняття рішень, які є вагомими для здійснення публічності влади і реального народовладдя. 
Гостра потреба у формуванні культури участі громадян, яка б включала в себе цінності 

демократії, знання щодо механізмів участі та формувала поведінкові патерни участі у громадському 
і політичному житті постала у 2014 році після Революції Гідності. Громадянська освіта є одним 
з інструментів формування такої культури участі громадян. Так, як в українській політичній практиці 
лише розпочався процес впровадження громадянської освіти як інструменту формування культури 
участі громадян необхідно дослідити сутність громадянської освіти, її роль у формуванні культури 
участі, її механізми формування цінностей, політичних установок та поведінкових патернів та 
накопичити знання щодо успішних кейсів її реалізації у світовій та українській практиці. 

У вітчизняних наукових працях питання громадянської освіти переважно розглядалось з точки 
зору педагогічної науки та забезпечення світоглядної складової освітнього процесу. Однак, 
громадянська освіта за своєю суттю є міждисциплінарним простором формування знань, навичок та 
ставлень та включає: політичну, правову, економічну, педагогічну складові. З одного боку, 
громадянська освіта в Україні існує у вимірі просування правових, громадянських та політичних 
знань, формування навичок участі та ставлень відповідального громадянина щодо реалізації 
народовладдя, а з іншого – у вигляді частини цілеспрямованої політичної діяльності держави. Тому 
ці питання потребують додаткового вивчення як предмет міждисциплінарного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що різні аспекти громадянської 
освіти ставали об’єктом зацікавленості представників таких наук, як філософія, педагогіка, право, 
соціологія, політологія тощо. До ХХ століття питання громадянської освіти переважно знаходилось 
у філософській площині, де Платон2, Ж.Ж. Руссо3, А. де Токвіль4, Дж. С. Мілль5 трактували 
громадянську освіту як спосіб виховання громадянина, з метою підтримки суспільного ладу. 
З середини ХХ століття теоретико-методологічні засади громадянської освіти досліджували 
представники педагогічних наук, зокрема Ч. Квіглі6, М. Брансон7, Р. Прат8, Г. Берроуз9. З точки зору 
політичної науки громадянську освіту вивчали Ч. Р. Мерельман10, який розробив класичну типологію 
громадянської освіти, В. Галстон11, М. Братон, Ф. Алдерфер12, В. Ланс Беннет13, К. Макдоноу та 
В. Файнберг14, розглядаючи її вплив на формування культури участі. 
                                                      
1 Розпорядження про Концепцію розвитку громадянської освіти в Україні 2018 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80> 
(2019, грудень, 30). 
2 Платон (1986). Диалоги. Москва: Мысль.  
3 Руссо, Ж.Ж. (2016). Эмиль, или о воспитании. Москва: Мультимедийное издательство Стрельбицкого.  
4 Токвиль, А. Демократия в Америке. Электронная библиотека. 
<https://www.civisbook.ru/files/File/Tokville_Democracy_1.pdf> (2020, січень, 16). 
5 Милль, Дж.С. О свободе. In Liberty. <http://old.inliberty.ru/library/491-o-svobode > (2020, січень, 16). 
6 Енциклопедія освіти (2008). Київ: Юрінком Інтер. 
7 Branson, М. A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Center 

for Civic Education. <https://civiced.org/papers/articles_role.html> (2020, січень, 16). 
8 Pratte, R. (1988). The Civic Imperative: Examining the Need for Civic Education. Advances in Contemporary 

Educational Thought Series. New York: Teachers College Press.  
9 Burroughs, G. (2010). Сivic education among historically marginalized youth in an urban setting: promising 

practices: dissertation, Doctor of Education. New Brunswick. 
10 Contemporary Youth Culture: An International Encyclopedia (2006). Westport: Greenwood Press. 
11 Galston, William A. (2001). Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education. Annual Review 

of Political Science, 4, 217-234. 
12 Michael, B., Alderfer, Ph., Bowser, G., Temba, J. (1999). The Effects of Civic Education on Political Culture: 
Evidence from Zambia. World Development, 27, 807-824. 
13 Bennett, W. Lance Changing Citizenship in the Digital Age. OCED. 
<http://www.oecd.org/education/ceri/38360794.pdf> (2020, січень, 19). 
14 McDonough, K., Feinberg, W. (2003). Citizenship and education in liberal-democratic societies: Teaching for 

cosmopolitan values and collective identities. Oxford: Oxford University Press. 
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Українські науковці також досліджували дане питання. Так, такі представники педагогічних 
наук, як О. Сухомлинська, Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков1 розглядали сутність та практику 
впровадження в систему освіти громадянської освіти. Громадянську освіту у контексті культури 
участі досліджували А. Карнаух2, А. Терещенко3, М. Іванов4. 

Метою статті є з’ясувати специфіку громадянської освіти як інструменту формування 
культури участі громадян в контексті реалізації реального народовладдя в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Громадянська освіта є предметом досліджень низки наук – 
педагогічних, правових, соціологічних, політичних. У контексті зростаючої актуальності 
громадянської освіти у реалізації державних політик (культурної, соціальної, політики пам’яті тощо) 
з’являється особлива необхідність дослідження даного предмету з точки зору політико-правових 
наук. Існує тісний взаємозв’язок та взаємодоповнення політико-правових наук та громадянської 
освіти. Так, громадянська освіта як тип навчання задля досягнення своєї мети та у змістовому 
наповненні послуговується напрацюваннями представників політичних та юридичних наук. Крім 
того, громадянська освіта стає предметом теоретичних та прикладних політико-правових досліджень 
як механізм соціалізації особистості та інструмент формування культури участі громадян в умовах 
актуалізації питання реального народовладдя. 

Власне, поняття громадянської освіти пройшло шлях становлення від розуміння як складової 
виховання особистості як громадянина5 до тлумачення як «навчання, підготовку, підвищення 
обізнаності, інформацію, практики і діяльність, які мають на меті, за рахунок надання учням знань, 
навичок і розуміння, і розвитку їх ставлення та поведінки, щоб дати їм можливість здійснювати і 
захищати свої демократичні права та обов’язки в суспільстві, цінувати різноманітність і відігравати 
активну роль у демократичному житті з метою заохочення та захисту демократії і верховенства 
права»6. 

Під громадянською освітою у даній науковій розвідці автори пропонують розуміти систему 
освітніх, просвітницьких, менторських, соціальних та політичних технологій, що має на меті 
формування відповідального громадянина та його культури участі громадян через засвоєння знань 
щодо демократичного устрою та публічного управління, поведінкових патернів та навичок 
критичного мислення, демократичних цінностей. 

Поширеною є думка, що громадянська освіта повинна провадитись на рівні закладів 
формальної освіти для дітей та молоді, так як саме ці категорії населення схильні до швидкої 
соціалізації в суспільстві. Однак, на сучасному етапі розвитку освіти та поширення концепції 
навчання впродовж життя (LLL – life long learning) громадянська освіта та здобуття відповідних 
компетентностей поширюється і на доросле населення. Як зазначає Європейська комісія навчання 
протягом життя надає не лише додаткові професійні знання, а й підвищує соціальну включеність, 
активне громадянство та особистісний розвиток7. 

Щодо суб’єктів провадження громадянської освіти варто виокремити формальні та неформальні, 
які і визначають основні форми громадянської освіти (формальна, неформальна, інформальна). 
До перших належать інститути держави, які відповідають за розробку концепції громадянської освіти 
(наприклад, Міністерство освіти і науки) та заклади освіти і установи, які впроваджують її 
безпосередньо (заклади середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, 
                                                      
1 Громадянська освіта: теорія і методика навчання (2008). Київ: ЕТНА-1. 
2 Карнаух, А. (2007). Громадянська освіта як засіб формування політичної культури молоді. Політичний 

менеджмент, 6, 82-88. 
3 Терещенко, А.Б. (2010). Досвід вивчення громадянської освіти та її релевантність: аналіз думок 
старшокласників в шкіл Луганської та Львівської областей. Наукові записки, 110, 12-19. 
4 Іванов, М.С. (2003). До проблеми з’ясування змісту громадянської та політичної освіти. Наукові записки, 21, 
64-68. 
5 Руссо, Ж.Ж. (2016 ). Эмиль, или о воспитании. Москва: Мультимедийное издательство Стрельбицкого. 
6 Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини. Прийнята 
в рамках Рекомендація CM/Rec 7 Комітету Міністрів. (2010). Council of Europe. 
<https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europe-charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-
rights-education> (2020, січень, 19). 
7 Adult learning: It is never too late to learn (2006). Communication from the Commission of The European 
Communities. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52006DC0614>  
(2020, січень, 25). 
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міжнародні організації тощо). До неформальних можна віднести інститути громадянського суспільства 
та засоби масової комунікації (телебачення, радіо, соціальні мережі, тощо). 

Формальна громадянська освіта стала основним інструментом формування культури участі 
громадян в країнах розвиненої демократії як одна з обов’язкових навчальних дисциплін в системі 
шкільної та вищої освіти і постійно доповнюється іншими формами освіти. Такий підхід дозволяє 
державі вибудовувати відносини з громадяни на принципах довіри, паритетності у прийнятті рішень 
та співвідповідальності. 

Щодо української практики, то такий курс не був інтегрований як навчальна дисципліна 
в закладах загальносередньої освіти, незважаючи на розроблені ще на початку століття концепцій 
політичної освіти 1 і концепції впровадження громадянського виховання2. Хоча концепція «Нової 
української школи» передбачає серед десяти компетенстностей для життя соціальну та громадянську 
компетентності, які включають усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної 
участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі; уміння працювати з іншими на результат, 
попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів повагу до закону, дотримання прав 
людини і підтримку соціокультурного різноманіття3. Системне впровадження громадянської освіти 
на цьому рівні освіти лише планується. Однак, відбувається поступове впровадження курсів 
громадянської освіти у закладах вищої освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України та 
неурядових організацій. Так, наприклад, з 2018 р. у ЗВО впроваджується курс «Демократія: від теорії 
до практики»4. Станом на початок 2020 р. до курсу залучились 30 ЗВО з усієї України. 

Неформальна форма громадянської освіти реалізується окремо від обов’язкових навчальних 
планів у закладах загальносередньої, професійно-технічної, передвищої фахової та вищої освіти. 
Вона слугує альтернативою формальної освіти та/або є її доповненням і використовується в концепції 
навчання протягом усього життя. Така форма освіти є цілеспрямованим, організованим процесом 
здобуття знань, вмінь, навичок, ставлень, спланованим особою або організацією. Значною відмінною 
рисою неформальної громадянської освіти від формальної є відсутність вікових, професійних чи 
інтелектуальних обмежень щодо учасників. Також, не обмежуються часові рамки проведення заходів 
неформальної громадянської освіти. До неформальної освіти можна віднести тренінги та 
короткотермінові курси, що, на відміну від формальної освіти, мають практичні короткострокові цілі. 
До неформальної освіти також можна віднести онлайн-освіту. Дана форма громадянської освіти є 
ефективним інструментом формування навичок громадянської та політичної участі через свою 
простоту викладення матеріалу та доступність. Так, наприклад, Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus пропонує цілий цикл курсів з громадянської освіти, які включають модулі 
«Економіка для всіх», «Урбаністика: сучасне місто», «Боротьба з корупцією», «Жінки та чоловіки: 
гендер для всіх», «Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо?», «Основи державної 
політики», «Основи лобіювання»5. В контексті формування культури участі громадян практична 
спрямованість неформальної форми громадянської освіти є перевагою порівняно із формальною. 
Однак, недоліком є те, що вона пропонує короткострокове несистемне навчання і охоплює окремі 
групи населення. 

Інформальною громадянською освітою вважається система цілеспрямованих спланованими 
заходів, що не є інституціолізованими, тобто менше організованими і структурованими, ніж 
попередні види, та мають на меті розвиток громадянських компетентностей та практичне 
напрацювання поведінкових патернів активного громадянина. До інформальної освіти відноситься 
навчальна та просвітницька діяльність в родині, професійній діяльності, повсякденному житті. 

                                                      
1 Концепція розвитку громадянської освіти в Україні 2018 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80> (2019, грудень, 30). 
2 Постанова президії Академії педагогічних наук України “Про концепцію громадянського виховання дітей і 

молоді”(2007). <https://gurtok-suvenir.jimdofree.com/app/download/13843555630/Koncepcija-gromadjanskogo-
vyhovannja-osobystosti.pdf?t=1509444046> (2020, січень, 19). 
3 Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Концепція нової української 
школи. (2016), 12. Міністерство освіти і науки України. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna% 
20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (2020, січень, 19). 
4 Демократія: від теорії до практики. Звіт за результатами оцінки. IFES (2019). Київ, 29. 
5 Громадянська освіта (2016). Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 
<https://prometheus.org.ua/civileducation/> (2020, січень, 20). 
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Учасники інформальної громадянської освіти самостійно обирають її спрямованість або вона 
визначається родиною чи суспільством. Надання інформації через засоби масової комунікації для 
розвитку громадянських компетентностей та формування культури участі громадян також можна 
вважати заходами, що відносять до інформальної громадянської освіти. 

Всі три форми доповнюють одне одного та через їх реалізацію громадянська освіта стає 
інструментом формування культури участі громадян. 

Класично громадянська освіта включає три важливих компоненти, які наводить американська 
дослідниця М. Брансон у своїй праці «Роль громадянської освіти». Це: 

 громадянські знання; 
 громадянські навички; 
 громадянські ставлення1. 
Громадянські знання включать зміст того, що повинні знати громадяни. Цей компонент 

включає питання, які повинен знати і розуміти свідомий громадянин, а також напрацьований 
теоретичний і практичний досвід філософів, політологів, правознавців, юристів, політиків, 
управлінців. Такими знаннями в національних концепціях громадянської освіти є знання про 
громадянське життя, сутність політики, функціонування урядування держави, основи національної 
політичної системи, цінності та принципи демократії, ролі громадян в демократичній політичній 
системі країни. 

Громадянські навички поділяють на інтелектуальні навички (навички критичного мислення) та 
навички участі. До інтелектуальних навичок відносять виявлення та опис, пояснення та аналіз, 
оцінювання, формування та захист власних позицій з громадських питань, а також володіння набором 
інтелектуальних інструментів, корисних для вирішення громадянських та політичних питань. Такі 
навички дають змогу надати значення та цінності нематеріальному, наприклад, ідеям чи концепціям 
демократії та культури участі громадян. 

Навички участі стосуються практичного напрацювання вмінь, необхідних для усвідомленої, 
ефективної та відповідальної участі в процесах прийняття політичних та взаємодії у громадянському 
суспільстві. Такі вміння поділяють на взаємодіючі, моніторингові та навички впливу. Навички 
взаємодії включать вміння, необхідні громадянам для спілкування та співпраці з іншими. Моніторинг 
означає вміння, необхідні відстеження та контролю вирішення питань політичним процесом та 
урядом. Навички впливу стосуються здатності громадяни впливати на процеси прийняття політичних 
рішень і формальні та неформальні процеси управління в громаді. 

Громадянські ставлення визначаються як риси особистого та публічного характеру, які важливі 
для підтримки та вдосконалення демократії. Це певною мірою визначає дозволену, необхідну або 
недопустиму поведінку громадянина в демократичному суспільстві. Вони, як і громадянські навички, 
розвиваються повільно у результаті формування та засвоєння у в приватному житті (вдома, під час 
навчання, в різних комьюніті) та організаціях громадянського суспільства. Громадянські ставлення 
включають низку патернів поведінки, заснованих на засвоєнні особою ціннісних імперативів 
правового та політичного характеру. Це2: 

– поведінку незалежного члена суспільства, що означає добровільне дотримання особистих 
патернів поведінки, які не вимагають зовнішнього контролю, прийняття відповідальності за наслідки 
своїх дій та виконання морально-правових зобов’язань як громадянина; 

– дотримання особистих, політичних та економічних обов’язків громадянина, які включають 
турботу про себе, підтримку сім’ї та догляд, виховання та виховання своїх дітей. Крім того, сюди ж 
додається інформування про громадські питання, голосування, сплата податків, виконання державних 
обов’язків та зайняття керівних посади відповідно до здібностей особи тощо; 

– повага індивідуальної цінності та гідності особистості. Поважати інших означає 
прислухатися до їхньої думки, враховувати їх права та інтереси та дотримуватися принципу 
верховенства більшості, але визнавати право меншості на відмінну думку; 

– ефективна та відповідальна участь у справах громади, що включає ознайомлення 
з програмами кандидатів та партій перед голосуванням, участь у дебатах, необхідності брати на себе 

                                                      
1 Branson, М. A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Center 

for Civic Education. <https://civiced.org/papers/articles_role.html> (2020, січень, 16). 
2 Branson, М. A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Center 

for Civic Education. <https://civiced.org/papers/articles_role.html> (2020, січень, 16). 
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відповідальність за вибір та рішення. Це також передбачає оцінку необхідності поступитися власними 
інтересами на користь суспільного блага; 

– сприяння функціонуванню демократії, що охоплює поінформованість та уважність щодо 
суспільних справ, вивчення та обговорення конституційних цінностей та принципів, транслювання 
цінностей, відстеження відповідності дій політичних лідерів та державних органів зміцненню 
демократичних та конституційних цінностей і принципів та вжиття відповідних заходів у разі 
відсутності відповідності. Це ставлення також потребує від громадянина мирними, законними 
засобами діяти щодо зміни законів, які вважаються нерозумними або несправедливими. 

Саме формування навичок участі та ставлень як складової громадянської освіти є інструментом 
формування культури участі громадян в контексті реального народовладдя в Україні. Адже культура 
включає набір знань, цінностей, норм і уявлень про політико-правову систему. Громадянська освіта 
як система освітніх та інших технологій формує світогляд громадянина, надаючи йому необхідні 
знання про громадянське і політичне життя системи, що є одним із ключових елементів громадянської 
освіти. 

Крім того, громадянська освіта сприяє розвитку культури участі громадян через набуття 
навичок. Навички такої участі формуються під час занять з використанням інтерактивних методів 
навчання (симуляція виборчого процесу, засідань органів самоврядування, прийняття рішень, 
вирішення кейсів тощо). Задля формування стійких навичок та зміни патернів поведінки, такі заняття 
мають бути системними та комплексними. 

Так, успішним кейсом впровадження інтерактивного навчального курсу у ЗВО України є навчальна 
дисципліна «Демократія: від теорії до практики». Проєкт реалізується Міжнародною фундацією виборчих 
систем (IFES) за підтримки USAID Ukraine, Міністерства міжнародних справ Канади та британської 
допомоги від уряду Великої Британії. Подібний проєкт у 2011 році організація успішно реалізувала 
у Грузії. У перший рік впровадження в Україні участь у проєкті взяли 8 закладів вищої освіти, серед яких 
і Донецький національний університет імені Василя Стуса. Міжнародна фундація виборчих систем та 
ДонНУ імені Василя Стуса здійснюють впровадження навчальної дисципліни «Демократія: від теорії 
до практики» у партнерстві відповідно до угоди про співпрацю від грудня 2017 року. Міжнародна 
фундація виборчих систем забезпечує Університет навчальними матеріалами для викладання та 
організовує підготовку викладачів дисципліни. Університет у свою чергу сприяє інтеграції навчальної 
дисципліни до освітнього процесу. Так, починаючи з 2018-2019 навчального року здійснюється 
викладання навчальної дисципліни «Демократія: від теорії до практики» для здобувачів вищої освіти 
ДонНУ імені Василя Стуса. У 2019-2020 навчальному році «Демократію: від теорії до практики» вивчали 
понад 120 здобувачів вищої освіти 1 – 4 курсів різних спеціальностей (історія, біологія, фізика, економіка, 
право, політологія, математика, інформаційні технології). 

Структура цієї навчальної дисципліни відрізняється від більшості інших, які є в українській 
освітній практиці. Вона складається з трьох основних елементів: навчальний план та матеріали, 
інтерактивні методи навчання, студентський проєкт. Перший елемент передбачає засвоєння політико-
правових та громадянських знань. Засвоєння цього елементу здобувачами вищої освіти сприяє 
формуванню системи визначених демократичних цінностей та уявлень на основі отриманих знань про 
права людини, суспільне, громадське та політичне життя. Індикаторами засвоєння політико-правових 
знань є відсоток правильних відповідей на спеціальному тестуванні. Так, викладачі курсу робили 
заміри знань на початку курсу та по завершенню у вигляді тестування, результати якого передавались 
до IFES. Заміри результатів проводились щодо 5 університетів, які впроваджували курс у першому 
семестрі 2018-2019 н.р. За результатами підсумкового тестування прохідний бал збільшився на 25%. 
Ще 88% вказали, що курс «допоміг їм краще розуміти методи громадянської участі». Засвоєння знань 
також підтвердили результати проведених 8 фокус-груп зі здобувачами вищої освіти1. 

Другим елементом є інтерактивні методики викладання, що мають на меті закріплення умінь і 
навичок студентів. Такі навички включають як інтелектуальні (критичне мислення, оцінка політичної 
реальності тощо), так і навички участі (у вирішенні суспільно важливих проблем, побудові 
компромісу, громадських слуханнях, прийнятті рішень тощо). Наприклад, викладачі курсу 
використовують такі вправи, спрямовані на розвиток критичного мислення: «Континуум», 
«Людський барометр», «Карусель». Крім того, інтерактивні методики розвивають навички медіації, 
фасилітації, аналізу суспільно-політичних подій (наприклад, аналітична дискусія, дебати, «Чотири 

                                                      
1 Демократія: від теорії до практики. Звіт за результатами оцінки. IFES (2019). Київ, 19.  
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кути», «Мозаїка» тощо). За результатами фокус-груп із викладачами курсу більшість викладачів 
на високому рівні оцінила розвиток навичок критичного мислення та участі у студентів. Найбільше 
здобувачі вищої освіти, на думку викладачів, засвоїли навички розгляду питання з різних позицій (що 
можна прирівняти до навичок толерантності та цінності плюралізму) та роботи з іншими задля 
спільної мети1. Варто зауважити, що всі інтерактивні методики навчальної дисципліни були 
розроблені на основі міжнародної методології громадянської освіти «Посилення участі шляхом 
освіти у сфері демократії». 

Третій елемент – студентський проєкт, що направлений на вирішення суспільно важливої 
проблеми у своїй громаді – сприяє практичному розвитку навичок участі формуванню 
демократичних установок та засвоєнню ставлення здобувачів вищої освіти до себе, як 
до відповідальних і свідомих громадян. Цей елемент навчальної дисципліни «Демократія: від теорії 
до практики» є найвагомішим. Обов’язковим пунктом при його оцінюванні є початок реалізації 
проєкту. Так, здобувачі вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса, які вивчали навчальну дисципліну 
у 2019-2020 навчальному році, розробили і реалізували наступні проєкти: «Не потрібна горілка, 
не потрібен абсент! Є кращий варіант – завітай на івент!», «Дихай вільно. Живи тверезо», а також 
проєкти, шо стосувались тем інклюзивного навчання, булінгу та кібербулінгу, гомофобії в Україні, 
насильства щодо жінок. Відмітимо, що переважна більшість проєктів стосувались забезпечення та 
захисту прав людини, адже ця тема є наскрізною темою курсу. 

Про підвищення культури участі здобувачів вищої освіти Донецького національного 
університету імені Василя Стуса свідчить не лише реалізація їх власних проєктів, а й поширення 
правових, громадянських та політичних знань, демократичних цінностей, політико-правових 
установок культури участі громадян. Так, випускниці курсу стали регіональними координаторами та 
лекторами серії інтерактивних лекцій та моделювань виборчого процесу для молоді, яка голосувала 
вперше «Молодь не лайкає. Молодь голосує» напередодні президентських та парламентських виборів 
в Україні у 2019 році. Ця просвітницька кампанія реалізовувалась Міжнародною фундацією виборчих 
систем спільно з Міністерством юстиції України та ГО «Я маю право» і мала на меті ознайомити 
цільову аудиторію з основними юридичними аспектами, правами та навичками участі у виборчому 
процесі2. Окрім того, випускники «Демократії: від теорії до практики» створили громадську 
організацію «YoDA» (Youth Democratic Association), яка займається просвітою молоді, її залученням 
до волонтерської та громадської діяльності. Все це свідчить про підвищення рівня культури участі 
здобувачів вищої освіти після проходження навчальної дисципліни3. 

Навичка участі у суспільно-політичному житті формується через стажування та спостереження 
за діяльністю інститутів громадянського суспільства та державної влади, що закріплює поведінкові 
патерни культури участі та установки, що спонукають індивіда до громадянської діяльності. На думку 
авторів, індикаторами участі індивідів виступають відсоток громадян, що взяли участь 
в електоральних процесах, кількість існуючих громадянських об’єднань, членство у політичних 
партіях у динаміці. 

Разом із поширенням знань, суб’єкти провадження громадянської освіти формують уявлення 
громадян про «правильну» і «неправильну» поведінку та створюють умови для набуття громадянами 
існуючих демократичних цінностей та правил, виховуючи почуття залученості до ціннісної системи 
суспільства, сприяють розвитку почуття взаємозв’язку індивіда з іншими членами суспільства та 
державою через усвідомлення своєї громадянської приналежності, а відповідно громадянських 
установок. Це відбувається через засвоєння громадянських ставлень. На практиці в громадянській 
освіті це відбувається через виконання власних проєктів, спрямованих на зміни у середовищі особи, 
яка навчається. Індикаторами рівня розвитку громадянських ставлень, на думку авторів, є відсоток 
громадян, які мають політичні та громадянські орієнтації спільні з тими, що проголошує політична 
система; відсоток довіри до громадських організацій та політичних інститутів; відсоток громадян, що 
відчувають задоволеність політичною системою. 
                                                      
1 Демократія: від теорії до практики. Звіт за результатами оцінки. IFES (2019). Київ, 29. 
2 Young Ukrainian Leaders Educate Peers About the Electoral Process. IFES.  
<https://www.ifes.org/news/young-ukrainian-leaders-educate-peers-about-electoral-process>. (2020, січень, 20).  
3 Випускники курсу IFES із громадянської освіти об’єдналися, аби залучити більше громадян 
до демократичних процесів. IFES Ukraine. <https://ifesukraine.org/vypusknyky-kursu-ifes-iz-gromadyanskoyi-
osvity-obyednalysya-aby-zaluchyty-bilshe-gromadyan-do-demokratychnyh-proczesiv/> (2020, лютий, 08). 
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Через засвоєння знань, навичок та ставлень громадянська освіта формує культуру участі 
громадян. Це питання особливо актуалізується в Україні в контексті реального народовладдя. Адже 
в Конституції України закріплена ідея народовладдя у першому пункті статті 5, де зазначено «Носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ».1 Реальне народовладдя передбачає 
використання механізмів участь громадян як безпосередньо – через конституційні форми (вибори, 
референдуми) та форми, які належать до невичерпного переліку (петиції, мітинги, запити, 
інструменти е-демократії, реалізація права на спротив тощо), так і опосередковано – через 
представницькі установи. Однак, ефективна реалізація цих форм реального народовладдя потребує 
від громадян високого рівня політико-правової обізнаності, сформованої культури участі громадян та 
міцних ціннісних демократичних орієнтацій. Усе це можливе через системне запровадження 
громадянської освіти на рівні державної політики через формальну, неформальну та інформальну 
форми освіти. 

Висновки і пропозиції. За сучасних умов в країнах, де відбувається становлення демократії та 
триває активний процес зміцнення інститутів державної влади та громадянського суспільства, 
актуалізується питання формування культури участі громадян як складової механізму реалізації 
конституційного принципу народовладдя. Одним з інструментів формування культури участі є 
громадянська освіта. В Україні громадянська освіта провадиться в формальній, неформальній та 
інформальній формі. Однак, відсутність чіткої та системної державної політики розвитку 
громадянської освіти, реалізація усіх цих форм є малоефективним та несистемними. Українське 
громадянське суспільство потребує підвищення політичної та правової культури громадян, які 
володіли б знаннями щодо функціонування політичної системи, критично мислили, брали активну 
участь у житті громади та держави, усвідомлювали та несли відповідальність за прийняті рішення, 
реально розуміли та активно використовували інструменти безпосередньої та посередницької 
демократії в процесі прийняття рішень. Задля задоволення цих потреб потрібно системно та виважено 
реалізовувати Концепцію розвитку громадянської освіти в Україні, створити умови для системного 
провадження громадянської освіти, починаючи від виховання в родині та завершуючи організацією 
навчання впродовж життя. 
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TERRITORIAL COMMUNITY (GROMADA)  

AS A PRIMARY CONCEPT OF LOCAL-GLOBAL  

DIMENSION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

The article explores the territorial community (gromada) as the primary concept of the local and 
global dimensions of local self-government. It is argued that the study of the territorial community 
(gromada) and its legal status as a relatively new subject of national constitutional and municipal 
law, the primary subject of local self-government – is a topical trend of modern legal research at 
the junction of sociological and legal sciences, exacerbated and objectified by the complex and 
contradictory processes of legal globalization and global crisis phenomena in which the territorial 
community is the only natural space of the existence, functioning, and protection of the human 
population. It is established that local territorial communities of people are those communities 
that arise in the respective territory of the state, usually within its respective administrative-
territorial unit or several of them (territorial criterion), characterized by common interests, which 
are determined by historical, geographical, ideological and other circumstances of coexistence 
(mental criterion), with common target dominants (teleological criterion) because they are 
genetically oriented to collective existence (collective and criterion) in order to solve the common 
and major problems of existence, functioning and development of such a community (existential 
criterion) through the implementation of local management activities in the form of self-
government (self-governmental criterion) to solve these problems independently or to form 
appropriate bodies for such task (criterion of direct or delegated activity). It is also proved that in 
the context of legal globalization, in the process of manifesting a powerful tendency for the 
constitutionalization of international law, local territorial communities acquire not only relevant 
international legal entity, but also form their globalist potential. 
Keywords: state, globalization, legal globalization, territorial community, local self-government, 
global dimension of local self-government. 

Постановка проблеми. В умовах становлення та розвитку демократичної правової 
державності у системному зв’язку з економічною, політичною, і особливо, – правовою формами 
глобалізації (внутрішньо-зовнішні, національно-глобальні фактори. – Авт.), об’єктивується, 
актуалізується та контекстуалізується особлива генетична, конституююча, інституційна, 
технологічна, комунікаційна, колабораційна, аксіологічна, конотаційна та наративна роль і значення 
колективних суб’єктів національного конституційного права, серед яких основоположну роль 
відіграють людські спільноти (громади) (суб’єктний фактор. – Авт.), що історично, ретроспективно, 
праксеологічно, географічно, культурологічно, – створюються на територіальній основі, враховуючи 
закономірності локусу («locus») і топосу («topos») (інституційно- та конституційно-територіальний 
фактор. – Авт.), спираючись на ідеологію комунітаризму (ідеологічний фактор. – Авт.), на території 
держави (спочатку аморфної, – починаючи від первісної общини, античних міст-держав, первинних 
міст Середньовіччя, міст-республік періоду Ренесансу, міст Магдебурзького права тощо, а потім й 
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національної), визнаються та легалізуються нею (легалізуючий фактор. – Авт.), легітимуються 
в суспільній свідомості, – як єдина природня форма та ординарний і екстраординарний формат 
суспільного колективного існування, функціонування та взаємодії людської популяції 
(легітимізуючий фактор. – Авт.), – з основною метою колективного вирішення екзистенційних 
питань її безпосереднього загального існування, функціонування та розвитку в умовах оточуючого 
світу (телеологічний фактор. – Авт.). 

Враховуючи той факт, що територіальна спільнота (громада) є незмінною і незамінною формою 
соціального буття, що опосередкує взаємодію людини (особистості) – члена такої спільноти 
(громади) – жителя відповідної території держави (індивідуума) і масштабних соціальних структур, а 
також те, що саме в рамках такої спільноти на локальному рівні функціонування соціуму виникає 
соціально-нормативний механізм саморегуляції, самодіяльності і самоврядування, що формується 
членами-такої спільноти шляхом інституціоналізації профільних управлінських структур через 
застосування демократичних процедур (вибори, механізм демократичних призначень тощо), які 
скеровуються на вирішення актуальніших питань самостійного існування, функціонування і розвитку 
цієї спільноти, причому питань екзистенційного характеру, – дослідження наведеного соціально-
правового суб’єкта національного конституційного права, який в умовах глобалізації набуває все 
більш суттєвого значення та формує свій глобалістський потенціал, є вкрай важливим, як з позицій 
теорії конституційно-правової і муніципально-правової науки, так й з позицій повсякденної та 
перспективної конституційної і муніципальної практики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що доктринальні 
дослідження проблематики територіальних спільнот (асоціацій, колективів, громад) 
в конституційному праві держави досліджувались у вітчизняній науці фрагментарно, вони 
стосувались лише окремих аспектів цієї складної і багатопланової проблематики, обмежуючись 
питаннями поверхнево-параметральної нормативізації їх функціонування, ролі територіальних 
спільнот в сфері формування та діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. 

Після здобуття Україною державної незалежності та становлення національної школи 
муніципального права дослідження в профільній сфері активізувалися, вони були присвячені 
не тільки дослідженню проблем становлення і розвитку інституту місцевого самоврядування, а й 
нормативно-правовому регулюванню, супроводженню і забезпеченню правового статусу його 
суб’єктів та органів, включаючи й територіальну спільноту (громаду). Зокрема, цій проблематиці 
були присвячені праці М. Баймуратова, В. Бабаєва, О. Батанова, В. Борденюка, І. Борденюк, 
П. Ворони, П. Гураль, М. Гірняк, В. Дрешпака, І. Дробота, І. Дробуш, І. Ковалевич, І. Козюри, 
В. Кравченка, В. Мамонової, В. Новик, М. Орзіх, О. Петришин, В. Погорілка, М. Пухтинського, 
С. Серьогіної, А. Ткачук, І. Залуцького, Н. Камінської, М. Лендьєл та ін. Змістовні дослідження 
методологічних засад управління розвитком територіальних самоврядних спільнот низового рівня 
провів О. Панухник, переважно зосередившись на селищних громадах. Окремі функціональні 
механізми управління розвитком міст досліджуються у працях Р. Брусака, Г. Дробенка, В. Куйбіди, 
О. Невелєва, І. Салія, Б. Свірського, Ю. Шарова. В той же час недостатньо дослідженими та 
переважно невирішеними в практичній площині є питання визначення і зростання ролі 
територіальних спільнот (громад) в становленні та розвитку місцевого самоврядування в умовах 
ускладнення національної державності в кризових умовах, зростання і трансформації ролі таких 
спільнот в умовах глобалізації, – є потреба у систематизації знань щодо умов для набуття 
територіальними спільнотами глобального потенціалу через набуття ними відповідної організаційної 
сили й економічної могутності глобалізації в контекстуалізації їх наступного розвитку та 
забезпечення ефективності процесів їх об’єднання на національному та активізації їх взаємодії та 
співробітництва на міжнародному рівнях. 

Отже, відсутність вітчизняних наукових розробок з комплексного дослідження категорії 
«територіальна спільнота (громада)», розкриття особливостей їх впливу на становлення і розвиток 
конституційного права України, з’ясування їх місця у сфері формування, дотримання і реалізації прав, 
свобод та обов’язків людини і громадянина в конституційному і муніципальному праві України, а 
також у формуванні та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 
нерозвиненість відповідного законодавства щодо становлення належної правосуб’єктності цього 
важливого суб’єкта національного конституційного і муніципального права, а також недостатність 
узагальнень практики та зарубіжного досвіду із вказаних питань, зумовлюють актуальність обраної 
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теми дослідження, її важливе теоретичне і практичне значення для розвитку національного 
конституційного і муніципального нормопроектування (законопроектування), а також 
нормотворення (законотворення) у профільній сфері. 

Звідси, метою статті є дослідження територіальної спільноти (громади) як первинного суб’єкту 
й одночасно концепту локально-глобального виміру місцевого самоврядування. 

Виклад основних матеріалів дослідження. Треба одразу наголосити на тому, що ґенеза, 
формування, існування, функціонування та розвиток територіальних спільнот є безпосереднім 
предметом і об’єктом-суб’єктом дослідження соціологічної науки. Центральним в соціології є 
поняття соціальної групи. Для того щоб визначити це поняття, необхідно ввести ряд термінів: 
соціальна категорія, соціальна спільність, квазігруппа (агрегат)1. 

Отже, індивідом виступає одинична людська істота. Немає необхідності вводити більш 
змістовне визначення, – бо кожна людина є індивідом, взаємодіє з іншими індивідами і має досить 
певне інтуїтивне уявлення про індивідуальність, що виникає як результат її загальної, в тому числі й 
правової соціалізації – тобто, по-перше, впливу на неї насамперед локального суспільства та його 
інституцій, а також впливу самої людини на таке локальне співтовариство та його інституції; по-
друге, з осмислення і усвідомлення телеологічних домінант існування такого суспільства і ролі самої 
людини в їх досягненні та реалізації. 

Звідси, будь-яке суспільство складається з безлічі індивідів. Сукупність індивідів, що 
об’єднуються за будь-якою ознакою, називається соціальною категорією. Соціальна категорія – є 
найбіднішим з соціологічних понять. Віднесення до будь-якої категорії не передбачає, що індивіди, 
які входять до неї, ведуть спільну діяльність, спілкуються один з одним, або навіть взагалі знають про 
те, що хтось об’єднує їх в подібну категорію. Отже, хоча представники деяких категорій цілком 
можуть усвідомлювати свою спільність (наприклад, хворі СНІДом, або іммігранти), існують 
категорії, які об’єднують людей тільки в голові дослідника (наприклад, сукупність всіх людей, 
прізвище яких починається на букву А). Якщо індивіди, що належать до будь-якої категорії, 
усвідомлюють свою єдність, взаємодіють один з одним, то вони складають соціальну спільність. 
Найбільш важливою формою соціальної спільності є соціальна група. 

Група соціальна – категорія індивідів, які певним чином взаємодіють один з одним, відчувають 
свою приналежність до групи і сприймаються іншими як члени цієї групи – отже, визначаючи 
спільноту, тобто групу індивідів, що знаходяться у відносинах взаємодії, однорідності по груповій 
ознаці та спільності, що виникає на цій основі, – можна стверджувати, що така група має загальні 
риси, тенденції та закономірності у своєму існуванні, функціонуванні та розвитку. 

Визначення соціальної групи включає три основних елементи: 
1) взаємодія – тобто інформаційні контакти, які здійснюються за допомогою знакових систем 

(«мов») (комунікативний елемент. – Авт.); 
2) членство, тобто наявність групової культури, що виявляється в системі знаків (символів), 

за допомогою яких члени даної групи відрізняють один одного від представників інших груп (елемент 
відношення до відповідної референтної групи. – Авт.); 

3) ідентичність, тобто сукупність ознак, за якими індивіди, що не входять в будь-яку групу, 
відрізняють членів цієї групи (або в принципі можуть це зробити) (елемент тотожності. – Авт.). 

Сукупність та посилення наведених елементів сприяє створенню соціальної спільноти – 
відносно стійкої сукупності людей, що відрізняються більш-менш однаковими рисами (у всіх або 
деяких аспектах) умов і способу життя, масової свідомості, в тій чи іншій мірі спільністю соціальних 
норм, ціннісних установок і інтересів. Причому, спільності різних видів і типів – це форми спільної 
життєдіяльності людей, форми людського співжиття2. 

Протистоїть соціальній групі, тобто виступає її антиподом, – квазігрупа (агрегат), тобто 
скупчення людей в громадському місці, що не представляє собою єдину згуртовану групу, при якому 
кожен індивід зайнятий своїми приватними справами3. 

 
                                                      
1 Сусоколов, А.А., Сорвин, К.В. (2002). Система социологических понятий в кратком изложении. Москва: 
Русская панорама. <https://iq.hse.ru/more/sociology/sistema-sotsiologicheskih-ponyatiy>. 
2 Тематический словарь основных понятий и терминов. 
<https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/slovar_k_teme9.html>. 
3 Тематический словарь основных понятий и терминов. 
<https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/slovar_k_teme9.html>. 
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Отже, через наявність, ідентифікацію, визначення та розуміння наведених елементів та 
дефініцій визначаються локальні територіальні спільноти людей, що виникають на відповідній 
території держави, зазвичай в межах її відповідної адміністративно-територіальної одиниці або 
декількох з них (територіальний критерій. – Авт.), характеризуються загальними інтересами, що 
детерміновані історичними, географічними, ідеологічними та іншими обставинами спільного 
існування (ментальний критерій. – Авт.), володіють загальними цільовими домінантами 
(телеологічний критерій. – Авт.), бо вони генетично скеровані на колективне існування 
(колективний критерій. – Авт.) заради вирішення загальних і найважливіших проблем існування, 
функціонування та розвитку такої спільноти (екзистенційний критерій. – Авт.) через здійснення 
локальної управлінської діяльності у вигляді самоврядування (самоврядно-управлінський 
критерій. – Авт.) для самостійного вирішення наведених проблем або формування відповідних 
органів для виконання такого завдання (критерій безпосередньої або делегованої 
самодіяльності. – Авт.). 

Необхідно відмітити, що враховуючи на управлінський потенціал таких спільнот, їх взаємні 
нормативно-облігаторні зв’язки з великою кількістю соціальних суб’єктів, насамкінець, правовий 
статус, що надає їм держава через своє конституційне право і галузеве законодавство, – вони є 
суб’єктами конституційного права конкретної національної держави, а, отже, й інших галузей 
національного права і законодавства. 

В процесі дефінітивного визначення локальних територіальних спільнот людей 
(територіальних громад), представники правової науки, зокрема конституційно-правової та 
муніципально-правової, в основному враховують ознаки (параметральні елементи) наведених 
спільнот, що пропонуються соціологічною наукою, однак наділяють такі суб’єкти новими 
характеристиками, що відображають їх інші соціальні та нормативні особливості (особливо їх 
управлінський, нормуючий, нормативізуючий та нормативний потенціали, що відображають 
особливості їх існування та функціонування, ролі і значущості в умовах державності). 

Так, професор М.О. Баймуратов, визначаючи територіальну громаду, звертає увагу на те, що це 
сукупність фізичних осіб, що постійно мешкають на відповідній території та пов’язані між собою 
територіально-особистими зв’язками системного характеру1. Ця дефініція заснована, по-перше, 
на територіальній приналежності соціальної групи та, по-друге, на зв’язках між її членами – 
фізичними особами, що мають територіально-особистісний і системний характер, що надає такій 
спільноті елементи комунікативності, референтності та відповідної однорідності. 

Своєю чергою, академік М.П. Орзіх в своєму дефінітивному визначенні вважає, що 
територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, єдиний на території 
соціальний субстрат, який має власні інтереси, до складу якого входять громадяни України, іноземці, 
особи без громадянства, що постійно мешкають або працюють на даній території, або володіють 
на території нерухомим майном, або сплачують місцеві податки та збори2. 

Системний аналіз наведеної доктринальної позиції свідчить, що її автор пішов, по-перше, 
не тільки по шляху підкреслення суто соціологічної природи територіальної громади: по-друге, 
шляхом деталізації структурного складу досліджуваної спільноти та її зв’язку з територією свого 
знаходження – так, він вважає, що її складають фізичні особи, які володіють різним правовим станом – 
громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно мешкають або працюють на даній 
території; але й, по-третє, вельми вдало визначив і запропонував відповідні ординарно-
ідентифікаційні варіанти такого зв’язку з конкретною територією – вказані фізичні особи: а) постійно 
мешкають на цій території; або б) працюють на даній території; або в) володіють на території 
нерухомим майном; або г) сплачують місцеві податки та збори, – тобто, всіляко легально 
підкреслюють такий профільний зв’язок. 

Необхідно наголосити на тому, що М.О. Баймуратов, досліджуючи правовий статус 
територіальної громади та правовий статус її членів-жителів відповідних адміністративно-
територіальних одиниць держави, зробив висновок про те, що наведені ознаки не мають і не повинні 

                                                      
1 Баймуратов, М.А. (1996). Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины: 
диссертация доктора юридических наук. Одесса, 25. 
2 Орзих, М.Ф. (1996). Регионализм в Украине: критический анализ современной ситуации. Юридический 
вестник, 4, 64. 
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мати альтернативного розуміння, а повинні бути обов’язково присутніми в правовому статусі члена 
територіальної громади в своїй сукупності, як окремі елементи1.

Крім того, необхідно наголосити, що методологічно, наративно, нормопроектно і нормативно 
важливим в дефініції, що запропонована М.П. Орзіх було й визначення профільної громади 
(спільноти) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, єдиним на території соціальним 
субстратом (загальна матеріальна основа різноманітних явищ; сукупність відносно простих якісно 
елементарних утворень2), який має власні інтереси, – така по суті чітка правова характеристика 
людської спільноти, що була зроблена на доктринальному рівні, по-перше, зробила її не тільки просто 
суб’єктом права, а, по-друге, основоположним суб’єктом конституційного права, що у перспективі 
напряму сприяло конституційно-правовому нормопроектуванню, нормативізації і наступній 
легалізації територіальної громади в такій якості. 

Визначаючи дефінітивну характеристику територіальної громади, професор О.В. Батанов 
пішов по шляху інтеграції двох наведених вище доктринальних позицій, об’єднав їх основоположні 
ідентифікаційні ознаки, що характеризували територіальну громаду. Він визначає її як первинний 
суб’єкт місцевого самоврядування, що складається з фізичних осіб – жителів (громадян України, 
іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців, вимушених переселенців), що постійно 
мешкають, працюють на території села (або добровільного об’єднання в спільну громаду кількох сіл), 
селища або міста, безпосередньо або через сформовані ними муніципальні структури вирішують 
питання місцевого значення, мають спільну комунальну власність, володіють на певній території 
нерухомим майном, сплачують комунальні податки та пов’язані індивідуальними територіальними 
зв’язками системного характеру3. 

Позитивною рисою такого підходу є, по-перше, її «пристосовність» до конституційно-
правової регламентації територіальної громади; по-друге, акцентуація уваги на основний об’єктний 
склад місцевого самоврядування – вирішення питань місцевого значення; по-третє, розширення 
суб’єктного складу досліджуваної локальної спільноти – крім громадян України, іноземних 
громадян, осіб без громадянства, до кола членів локальної спільноти зараховано біженців і 
вимушених переселенців; по-четверте, вказана система суб’єктів, що здійснюють місцеве 
самоврядування на локальному рівні функціонування соціуму – сама громада, що діє безпосередньо 
або сформовані нею муніципальні структури; по-п’яте, конкретизується видова характеристика 
локальних спільнот – на рівні території села (або добровільного об’єднання в спільну громаду 
кількох сіл), селища або міста. 

Переважно структуралістським підходом характеризується доктринальна позиція О.В. Гейди, 
яка визначає територіальну громаду як поліструктурне об’єднання. Визначальною ознакою, за якою 
законодавець поділяє територіальні громади на види, є адміністративно-територіальний устрій нашої 
держави згідно з положеннями Основного Закону та Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні». Існує три їх види: територіальна громада села або добровільного об’єднання в сільську 
громаду жителів кількох сіл; територіальну громаду селища; територіальну громаду міста4. 

Необхідно зазначити, що такий підхід, що скерований скоріше на управлінсько-
функціональний потенціал локальної людської спільноти, суттєво збіднює її характеристику, бо 
фактично тільки перераховує їх види, але не дає розуміння параметральних ознак людського 
колективу, як належних та повноцінних суб’єктів права взагалі, і суб’єктів конституційного і 
муніципального права, зокрема. 

Разом з тим, на це питання достатньо чітко дає відповідь Конституція України 1996 року5. Саме 
в її розділі XI визначається, що територіальна громада – це жителі одного чи декількох населених 
пунктів, які добровільно об’єднуються в одну територіальну громаду для вирішення питань місцевого 
значення, а саме: обирають сільського, селищного чи міського голову, який очолює виконавчий орган 
                                                      
1 Погорілко, В.Ф., Фрицький, О.Ф. (ред.) (2001). Муніціпальне право України: підручник. Київ: Юрінком 
Інтер, 117. 
2 Орзіх, М.П. (1995). Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування. 
Місцеве та регіональне самоврядування України, 1-2 (10-11), 67. 
3 Батанов, О.В. (2003). Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: монографія. Київ: 
Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». 
4 Гейда, О.В. (2012). Види територіальних громад в Україні та особливості їх правового статусу: загальна 
характеристика. Європейські перспективи, 3 (3), 9-13. 
5 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
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ради та головує на засіданнях виконавчого комітету та ради, старост та депутатів ради, які 
представляють та захищають інтереси всієї громади; управляють майном, що є в комунальній 
власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють 
їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і 
контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; 
забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 
реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також 
здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені 
законом до їхньої компетенції. 

Вважаємо конституційних підхід до визначення локальної територіальної спільноти таким, що 
володіє не тільки суттєвим функціонально-компетенційним потенціалом, що робить її фактично 
первинним суб’єктом місцевого самоврядування, а й таким, що створює навколо неї відповідний 
системокомплекс управлінських та соціально-облігаторних координат, в межах яких існує, 
функціонує та розвивається не тільки територіальна громада, а й весь інститут місцевого 
самоврядування, система його суб’єктів та органів, з якими локальна спільнота знаходиться 
в генетичному зв’язку, взаємній залежності та колабораційній комунікації (відносини субординації, 
реординації, координації тощо), причому як в ординарних, так й в екстраординарних умовах свого 
існування та функціонування. 

В національному праві і законодавстві України територіальні спільноти також володіють 
відповідною правосуб’єктністю. Так, Цивільний кодекс України закріплює цивільно-правовий статус 
цього суб’єкта, визначаючи, що територіальні громади є юридичними особами, мають свої рахунки, 
надходження..., можуть створювати комунальні підприємства, навчальні заклади, підприємницькі 
товариства, приймати участь в їх діяльності на загальних підставах1. 

Важливим фактором, що формує розуміння територіальної спільноти (громади), як 
первинного концепту локально-глобального виміру місцевого самоврядування є профільні 
положення Європейської Хартії місцевого самоврядування 1985 року2. Системний аналіз цього 
міжнародно-правового договору регіонального значення дозволяє стверджувати, що саме тут 
територіальна громада визнається одним із специфічних суб’єктів місцевого самоврядування, – 
така її специфіка полягає в тому, що на місцевому рівні можна розглядати управлінсько-
компетенційний та функціонально-облігаторний процес перетворення територіальної громади 
з учасника управлінського процесу, причому, як об’єкта управління, на його первинного суб’єкта. 
Як відомо, під управлінням розуміють будь-який телеологічно обгрунтованими вплив суб’єкта 
управління на об’єкт управління. Але в умовах самоврядування, коли воно підсилюється 
колективними можливостями та соціальною активністю членів територіальної людської спільноти, 
очевидно сильнішим є цілеспрямований та трансформаційний вплив управлінської системи самої  
на себе. Отже, є не дві системи – управлінська і та, якою управляють, а одна – самоврядна, що 
поєднує в собі засади самоініціативності, самоуправління, самоврядності, самодіяльності, 
самобудування системи інтересів та їх прояву, самовідповідальності тощо. Причому, самостійність 
місцевого самоврядування, що знаходить свій прояв у його організаційній і матеріально-фінансовій 
відокремленості, самостійному вирішенні місцевих справ (питань місцевого значення, питань 
місцевого життя тощо) у рамках власної компетенції, закріпленої законодавством, самостійній 
відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, – робить такий інститут, а 
з ним й територіальну спільноту (громаду), що його безпосередньо і однозначно уособлює, 
важливим суб’єктом не тільки демократичної правової державності у її національному вимірі, а й 
важливим актором міжнародних відносин, а згодом й суб’єктом загального міжнародного права. 
Цьому сприяє не тільки те, що місцеве самоврядування стає об’єктом міжнародно-правового 
регулювання та предметом міжнародно-правових договірних відносин (міжнародних міжурядових 
договорів), а й завдяки своїм внутрішнім колективістським засадам, що формуються в рамках 
локальної людської спільноти, набуває особливого значення в умовах глобалізації, причому, 
з одного боку – як її активний противник і антипод, особливо в контекстуалізації захисту 

                                                      
1 Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада України). 
<http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-169.htm>. 
2 Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 (2010). 
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ідентифікаційних ментальних, ідеологічних, історичних, географічних та інших ознак такої 
спільноти, так й активним провідником гуманістичних, економічних, інформаційних, 
комунікаційних переваг глобалізації, в контекстуалізації подальшого розвитку таких локальних 
спільнот та суттєвого поліпшення умов життя членів такої спільноти1. 

Основоположною тенденцією, що виводить локальну територіальну спільноту 
на глобально-міжнародний рівень виступає тенденція інтернаціоналізації національного 
конституційного права, зміст якої міститься в активному запозичені конституційним правом 
національних держав норм міжнародних багатосторонніх міждержавних договорів, що в умовах 
правової глобалізації регулюють інститути, що раніше були пріоритетом правового регулювання 
виключно держав2. Наведеній тенденції передує тенденція конституціоналізації загального 
міжнародного права, зміст якої в запозиченні загальним міжнародним правом об’єктів 
нормативно-правового регулювання, що раніше входили в коло абсолютного регулювання 
національним конституційним правом держав (права людини, виборче право, місцеве 
самоврядування тощо) і перетворення їх, – через включення як предмету правового регулювання 
міжнародних договорів, – в коло об’єктів загального міжнародного права3. Отже, можна 
стверджувати, що наведені тенденції не тільки стимулюють національну правову систему та 
систему національного законодавства до сприйняття норм міжнародного права, а й детермінують 
формування міжнародно-правового статусу територіальних спільнот, що своєю чергою, впливає 
на посилення їх правового статусу на рівні національного законодавства. 

Так, досить вдало і чітко визначає дефінітивну характеристику локальної спільноти Закон 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року (ст. 6)4. Тут чітко 
зафіксовано, що первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і 
повноважень є територіальна громада села, селища, міста; територіальні громади в порядку, 
встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну 
громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, 
селищного, міського голову; територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися 
в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, 
визначеному законом. 

Однак, на жаль, це формулювання не підкріплюється реальними нормативними гарантіями 
заявлених самоврядних засад, і в більшій мірі носить суто декларативний і показовий характер, бо 
системний аналіз норм цього профільного закону підтверджує, що в ньому відсутні положення, що 
не тільки підкреслюють, а й формують і формалізують правосуб’єктність територіальної громади як 
первинного суб’єкта місцевого самоврядування, як з позицій її організаційно-нормативного, так й 
управлінсько-компетенційного розуміння, супроводження і забезпечення. 

Досить лаконічним і вдалим, на наш погляд, е дефінітивне визначення локальної спільноти, 
що запропоноване авторами Енциклопедії державного управління5. Вони пропонують визнавати 
територіальну громаду як спільноту людей, об’єднаних різноманітними стійкими формальними та 
неформальними зв’язками, які обумовлені спільним проживанням у межах села, селища, міста. 
Тобто, автори обирають спрощений варіант, акцентуючи свою увагу лише на інтеграційному 
критерії такої спільноти та її територіальній ознаці, однак не звертаючи увагу на інші її 
характеристики, в тому числі, як це не дивно, управлінські та правові, що є логічним продовженням 
управлінських орієнтацій, – і що, на нашу думку, дезавуює цю дефініцію у нормативному 
розумінні. 

                                                      
1 Див.: Баймуратов, М.О. Співвідношення конституційно-законодавчих повноважень органів місцевого 

самоврядування з їх дискреційними повноваженнями в сфері захисту прав людини. 
<http://arssu.org.ua/archives/1121>; Бобровник, Д.О. (2019). Глобалістський потенціал територіальної громади: 
теоретичні підходи до визначення. Часопис Київського університету права, 2, 79-85. 
2 Волошин, Ю.О. Феномен конституціоналізації міжнародного (наднаціонального) правопорядку: основні 

концепції та практика реалізації. <file:///C:/Users/Mikhail/Downloads/ Vortrag%20Prof.%20Dr.%20Voloshin.pdf>. 
3 Папаяні, С.В. Інтернаціоналізація в умовах глобалізації: конституційно-правовий аналіз. 
<https://cyberleninka.ru/article/n/internatsionalizatsiya-v-umovah-globalizatsiyi-konstitutsiyno-pravoviy-analiz>. 
4 Закон про місцеве самоврядування в Україні 1997 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради 

України, 24, 170. 
5 Лиска, О.Г. (2011). Територіальна громада. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 5: Територіальне 

управління. Xарків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 378. 
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Дослідження територіальної спільноти (громади) як первинного суб’єкту місцевого 
самоврядування і концепту його локально-глобального виміру, дає можливість зробити деякі загальні 
висновки, а саме: 

– дослідження територіальної спільноти (громади) та її правового статусу як відносно нового 
суб’єкта національного конституційного і муніципального права, первинного суб’єкту місцевого 
самоврядування, – виступає актуальним напрямом сучасних наукових юридичних досліджень, що 
знаходяться на стику соціологічної та правової наук і посилюється та об’єктивується складними та 
суперечливими процесами правової глобалізації та світовими кризовими явищами, в яких саме 
територіальна спільнота виступає єдиним природним простором існування та функціонування, а 
також охорони та захисту існування людської популяції; 

– локальні територіальні спільноти людей – це такі спільноти, що виникають на відповідній 
території держави, зазвичай в межах її відповідної адміністративно-територіальної одиниці або 
декількох з них (територіальний критерій. – Авт.), характеризуються загальними інтересами, що 
детерміновані історичними, географічними, ідеологічними та іншими обставинами спільного 
існування (ментальний критерій. – Авт.), володіють загальними цільовими домінантами 
(телеологічний критерій. – Авт.), бо вони генетично скеровані на колективне існування (колективний 
критерій. – Авт.) заради вирішення загальних і найважливіших проблем існування, функціонування 
та розвитку такої спільноти (екзистенційний критерій. – Авт.) через здійснення локальної 
управлінської діяльності у вигляді самоврядування (самоврядно-управлінський критерій. – Авт.) для 
самостійного вирішення наведених проблем або формування відповідних органів для виконання 
такого завдання (критерій безпосередньої або делегованої самодіяльності. – Авт.); 

– основоположні параметральні ознаки локальних територіальних спільнот розроблені 
в основному соціологічною наукою, але представники правової науки, зокрема конституційно-
правової та муніципально-правової, в основному враховуючи ознаки (параметральні елементи) 
наведених спільнот, що пропонуються соціологічною наукою, наділяють такі суб’єкти новими 
характеристиками, особливо їх управлінський, нормуючий, нормативізуючий та нормативний 
потенціали, що відображають особливості їх існування та функціонування, ролі і значущості в умовах 
державності; 

– в умовах правової глобалізації в процесі прояву могутньої тенденції конституціоналізації 
міжнародного правопорядку локальні територіальні спільноти набувають не тільки відповідної 
міжнародної правосуб’єктності, а й формують свій глобалістський потенціал, що базується 
на відповідній дихотомії, а саме – як протистоянні процесам глобалізації, – з метою захисту 
ідентифікації та ментальності досліджуваних спільнот, так й з метою запозичення відповідних благ 
глобалізації у вигляді розширення системи та розмаїття інтересів для таких спільнот 
в контекстуалізації підвищення якості локального людського життя. 
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ON THE ISSUE OF DEFINITION OF CRITERIA  

OF HUMAN DIMENSION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT 

The article examines the criteria of the human dimension of local self-government. 
It is argued that local self-government becomes a natural institution that arises under the 
objective conditions of human civilization, its confrontation with complex environmental 
conditions, natural and man-made disasters, acquiring the character of existence and universality, 
both in terms of their ability to preserve people and communities and from the standpoint of 
further development of the subjects studied. This leads to the conclusion that local self-
government is a human-scale phenomenon in which a person can not only exist, act, and develop, 
but also relate to society and the state. 
The emergence of the conclusion about the human dimension of phenomenology and the 
phenomenon of local self-government is reinforced and amplified not only by historical discourse, 
but also by a number of features that have systemic, ontological, epistemological, axiological and 
praxiological potentials, and are such processes, forms, and processes. communities. 
It is stated that within the framework of local self-government there is a communication 
interaction of people-residents-members of the territorial community, which takes place in the 
form of dialog interaction, which is a systemic and complex phenomenon that combines both 
external and internal form, as well as, and this is the most important, it has an appropriate 
personal basis, that is, in the center of the dialogic forms of such interaction is the personality with 
its internal directions regarding the formation of the systems of its existential individual 
aspirations, needs, interests. At the same time, due to the dialogue forms of interaction, the given 
individuality acquires the character of social interpersonal partnership, which is based not only on 
the integration of residents-members of the territorial community but also their system-complex 
collaboration, based mainly on the collective tasks of co-existence of the local social community. 
The qualitative result of dialogue forms of interaction is a social local partnership, both long- and 
short-term actions that take place in the territorial community within the local government. Such 
a partnership is carried out on an equal basis by voluntary consent on the basis of trust in order 
to solve urgent and existential problems of local socio-economic development. At the same time, 
social partnership: a) is a real alternative to command-and-control methods that have disavowed 
themselves in society and in the public consciousness, since they were built in the plane of 
"domination-submission"; b) it is built on the principle of equality of persons whose real actions 
are based on morality and social responsibility and are reduced to self-realization within the local 
community and as a resident member of the community; c) it is a virtually modern, new institution 
for a transitive society, that is, for the public, a state, legal and generally social system, which 
changes from one qualitative state to another, which is one of the real mechanisms for the 
creation and functioning of an open, civil society. 
Keywords: local self-government, territorial community, communicative interaction, dialogue 
interaction, social local partnership, human dimension of local self-government. 
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Постановка проблеми. Вивчення процесів становлення, функціонування і розвитку людських 
поселень, інституціоналізації їх управлінського потенціалу в історичній ретроспективі, – демонструє 
та свідчить, що місцеве самоврядування (далі – МСВ) стає природним інститутом, що виникає 
в об’єктивних умовах існування людської цивілізації, її протистояння складним умовам 
навколишнього природного середовища, природним та техногенним катастрофам, набуваючи 
характеру екзистенційності та універсальності, причому, як з точки зору можливості збереження 
людей та їх спільнот, так й з позицій подальшого розвитку досліджуваних суб’єктів. Звідси виникає 
висновок про те, що МСВ є людинорозмірним феноменом, в рамках якого людина може не тільки 
існувати, діяти та розвиватися, а й співвідноситися з соціумом та державою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню людського виміру МСВ, правового 
статусу людини-жителя-члена територіальної громади (далі – ТГ в контекстуалізації його участі 
в МСВ і становленні муніципалізму, присвячені праці багатьох українських та іноземних учених, а 
саме: М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, В.І. Васильєва, А.В. Левенець, М.П. Орзіх, С.А. Панасюка, 
В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького, М.Ф. Малікова, А.І. Черкасова, Є.І. Колюшина та ін. Однак 
дослідженню питань визначення системи координат «децентралізація – людина» в умовах 
демократичної правової державності, що відповідають сучасним тенденціям розвитку 
муніципального права, увага практично не приділялась. 

Тому, метою даної статті є дослідження теоретичних підходів визначення системи координат 
«децентралізація – людина» в умовах демократичної правової державності, яка сьогодні складає 
основоположну ідею муніципального реформування в рамках становлення та розвитку українського 
конституціоналізму та української державності. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення висновку щодо людинорозмірності феноменології 
і самого феномену МСВ підкріплюється та посилюється не тільки історичним дискурсом, а й низкою 
критеріальних ознак, що мають системний, онтологічний, гносеологічний, аксіологічний та 
праксеологічний потенціали та є такими, що виявляються в процесі існування та функціонування 
різних форм людських спільнот. Зробимо спробу їх визначити та розкрити. 

Наприклад, етнографи і історики вивчають первісну общину, родову громаду, сусідську 
громаду, сільську громаду, явище середньовічного комуналізму (Магдебурзьке право) тощо, але 
не тільки з точки зору ідеально-типового методу, а й з позицій того, що всі наведені вище форми є 
лише різними формами однієї і тієї ж системи прямих особистих комунікацій між окремими 
індивідами1. 

Отже, з позицій онтології колективної людської свідомості, параметри цієї системи 
визначаються можливостями органів почуттів і мозку людини по сприйняттю, розпізнаванню, 
переробці, зберіганню і передачі інформації, тобто, вони задані генетично і тому стабільні по всій 
людській популяції. Звідси, особиста комунікаційна система кожної людини формувалась в рамках 
людської спільноти, завдяки її комунікації з іншими членами такої спільноти та у спосіб, що є в такій 
спільноті переважним (зазвичай, пряма комунікація з метою вирішення екзистенційних проблем 
життєдіяльності, що виникають в процесі життєвого циклу людини (народження, дитинство, 
дорослішання, набуття професійних навичок, професійна діяльність, старість, смерть) та 
супроводжуються вирішенням спірного питання, конфліктом, його вирішенням, набуттям 
короткострокового або довгострокового досвіду. 

Разом з тим, слід враховувати, що розміри кола прямих комунікацій (далі – КПК) зрілого 
індивіда, його «дерево контактів» в локальному соціумі становлять приблизно 100 чоловік і 
не залежать від конкретних форм людської життєдіяльності. Тому КПК необхідно розглядати як 
універсальний ідеально-типовий осередок просторової організації людських суспільств самого 
різного масштабу, що діють в умовах самоорганізації, самодіяльності і самодостатності – а це риси є 
основоположними характеристиками МСВ. 

Разом з тим, необхідно наголосити на тому, що дослідження особливостей державного 
управління в зарубіжних країнах акцентують увагу на відображенні діалогових форм взаємодії 
на всіх рівнях управління, включаючи й рівень локального управління де проходять процеси 
виникнення, формування, нормативної інституціоналізації, функціонально-діяльнісної легалізації та 
розвитку ТГ. Причому, представники доктрини державного управління (К. Худ, Д. Озборн, 

                                                      
1 Пашинский, В. Пространственно-временная динамика человеческих сообществ разного масштаба. 
<https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/pash2/01.php>. 
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Т. Гелбер), відхиляючись від політичного наповнення управлінського процесу і керуючись лише 
управлінськими телеологічними домінантами – налагодженням зворотного зв’язку у взаємодії влади 
та громадськості, переданням контрольних функцій громаді, децентралізацією влади, зупиняються як 
на суто зовнішній раціональній стороні діалогової взаємодії (як інституціональної взаємодії), так й 
розглядають внутрішні форми діалогової взаємодії (мікрорівень як міжособистісне спілкування), яка 
за суттю та формою є подібною до зовнішньої форми взаємодії (макрорівень)1. 

Враховуючи системний підхід до розуміння такої діалогової взаємодії та виникнення її форм, 
вчені акцентують увагу на тому, що така діалогова взаємодія є складним системним і комплексним 
явищем, яке об’єднує в собі як зовнішню, так і внутрішню форму, а також, і це є найважливішим, має 
під собою відповідну особистісну основу, тобто в центрі діалогових форм такої взаємодії стоїть 
особистість з її внутрішніми настановами щодо формування систем її екзистенційних індивідуальних 
устремлінь, потреб, інтересів. Разом з тим, наведена індивідуальність особистості саме завдяки 
діалоговим формам взаємодії набуває характер соціального міжсуб’єктного партнерства, що 
засновано не тільки на інтеграції жителів-членів ТГ, а й їх системно-комплексної колаборації, 
виходячи переважно з колективних задач спільного існування локального соціуму. 

Однак, необхідно враховувати, що влада соціального локального партнерства заснована 
не на наказі чи розпорядженні та їх безумовному виконанні. Вона реалізується через пошук взаємних 
інтересів, під кутом зору об’єктивної необхідності вирішення екзистенційних питань виживання 
особистості в оточуючому соціальному середовищі та досягнення згоди, що виникає і досягається 
через баланс (рівновагу) сил агентів-учасників, та довіру між агентами партнерської акції (це ще одна 
особливість партнерства). Отже, соціальне локальне партнерство зводить загрозу з боку контрагентів 
акції практично до нуля. Велику і фактично основоположну роль у нівелюванні можливого 
антагонізму в межах людської локальної спільноти відіграє саме МСВ, що виступає природною 
сферою примирення протилежних інтересів, нівелювання міжсуб’єктних антагонізмів та виникнення 
загального інтересу та усвідомлення колективних задач взаємного існування та колаборації. 

На думку представників управлінської науки модель діалогової взаємодії має багаторівневу 
структуру, а саме п’ять рівнів: 1) мотиваційний; 2) емоційний; 3) раціональний; 4) рефлексивний; 
5) творчий2. Наведений підхід реально відображає наведений вище процес виникнення соціального 
локального міжсуб’єктного партнерства, причому, необхідно зазначити, що МСВ, у своєму 
онтологічному та гносеологічному розумінні, виникає лише на п’ятому – творчому рівні, хоча всі 
попередні рівні виникають і реалізуються також всередині ТГ, що існує в умовах локальної 
демократії, однак спочатку на індивідуальному особистісному рівні, а потім на рівні колективної 
свідомості. 

Аксіологічним набуттям соціального локального партнерства є те, що саме у відносинах 
партнерства люди, залишаючись приватними особами чи представниками якихось формальних 
управлінських структур у повсякденному житті, виступають як особистості, громадяни відкритого 
суспільства і в той же час як жителі-члени ТГ, що поєднані однаковими екзистенційними 
проблемами – життєвими, родинними, територіальними, географічними, соціальними тощо, – тобто, 
саме тут вибудовується генетичний зв’язок людей-членів територіально-локальної спільноти у їх 
соціальних і правових статусах. 

Отже, саме на цій основі, по-перше, можливі і реально виникають довіра та досягнення згоди 
щодо дійсної участі в реалізації суспільно значущих завдань локального соціально-економічного 
розвитку. По-друге, виходячи з того, що в системі традиційних владних відносин особистість не може 
повністю розкритися й себе реалізувати, – саме умовою її самореалізації може бути лише статус 
рівності з іншими особистостями, що досягається в рамках ТГ в умовах МСВ. Тому, по-третє, 
у контекстуалізації наведеного вище, рівність не виступає як влада, це не влада – стан соціального 
спокою, консенсус, довіра між суб’єктами, що мешкають поруч, тому і відносини з іншими 
особистостями не можуть бути нічим іншим, ніж відносинами партнерства. 

Разом з тим, необхідно враховувати, що потенціал локального партнерства є більш глибоким, 
ніж видається на перший погляд. Так, якщо людина діє як особистість, громадянин відкритого 
суспільства, житель-член ТГ, то її індивідуальний та груповий інтерес відходять, так би мовити, 
                                                      
1 Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration, 1 (69), 3-19; Osborne, D., Gaebler, T. 
(1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Wesley. 
2 Крутій, О. (2006). Діалогові форми державного управління в зарубіжних країнах. 
<http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/zbirnik/2006/3(25).pdf>. 
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на другий план; вони підпорядковуються загальним суспільним (колективним) інтересам, причому, 
свої індивідуальні та групові інтереси вони не нав’язують локальному суспільству як першочергові, 
а вирішують їх в контекстуалізації реалізації колективних інтересів, підлаштовуючись під об’єктивні 
потреби локального соціуму. Одночасно, тут треба мати на увазі, що у формуванні загального 
суспільного (колективного) інтересу відіграє важливу роль індивідуальний та груповий інтерес 
особистості. По-перше, саме вони – індивідуальний та груповий інтерес особистості, 
у концентрованому та узагальненому вигляді лежать в основі колективного інтересу. По-друге, 
інтереси особистості відображають, перш за все, морально-культурні засади суспільства, яким 
протистоять егоїзм чи індивідуалізм, а тому впливають на формування колективізму. По-третє, 
моральність та інтерес, моральна всеосяжність і раціональний егоїстичний інтерес не є взаємо 
перетворюваними, а тому не можуть суперечити екзистенційним інтересам людського колективу. По-
четверте, моральність не можна підмінити, як це робить утилітаризм, раціональною дозою 
корисності, – тому екзистенційний колективний інтерес не може бути протиставлений моральності, 
бо він вже є по своїй природі заснований на моральних цінностях, що виникли як результат 
багатовікового існування локальної людської спільноти. 

Характеризуючи соціальне локальне партнерство як довго-, так і короткотривалі акції, що 
відбуваються в середині ТГ в межах МСВ, слід наголосити, що вони здійснюються рівноправними 
суб’єктами за добровільною згодою на принципах довіри з метою розв’язання актуальних і 
екзистенційних проблем локального соціально-економічного розвитку. При цьому, соціальне 
партнерство, по-перше, є реальною альтернативою командно-адміністративним методам управління, 
що дезавуювали себе в суспільстві та в суспільній свідомості, бо були побудовані в площині 
«панування-підкорення»; по-друге, воно побудоване за принципом рівноправності особистостей, 
реальні дії яких засновані на моральності й соціальній відповідальності та зводяться до самореалізації 
в рамках локальної спільноти та в якості жителя-члена ТГ. По-третє, слід відмітити, що соціальне 
партнерство виступає фактично модерновим, новим інститут для транзитивного суспільства, тобто 
для суспільства державний, правовий і загалом суспільний устрій якого переходить з одного якісного 
стану в інший1, – який є одним із реальних механізмів створення і функціонування відкритого, 
громадянського суспільства. Саме в рамках такого суспільства, де не наказ, а служіння – а саме, 
управління в межах установлених суспільством правил, – є основним трансцедентальним засобом 
розвитку і збагачення різноманітних та самоцінних форм і елементів, через що саме і досягається 
прогрес людської цивілізації на рівні МСВ як єдиної природної форми її повсякденного існування. 

Отже, МСВ це колективний феномен, що формується історично та в своїй основі має 
комунікаційну взаємодію суб’єктів, що є членами відповідної людської спільноти (ТГ), що 
функціонує на відповідній території держави. 

Якісною характеристикою МСВ як людинорозмірного феномену виступає сфера повсякденності 
в якій існує та функціонує людська особистість. Отже застосування термінів «повсякденність, 
буденність – побут, побутове життя», що є не тільки синонімами, а й демонструють фактично всю суть 
людського життя, можуть бути з необхідністю та з логічною обґрунтованістю застосованими до МСВ, 
бо саме в межах ТГ й відбувається така повсякденність – здійснюваний день у день, завжди постійний, 
безперервний процес буття, життєдіяльності людини. Треба наголосити, що світ повсякденності – світ, 
де щодня і щогодини живе і діє, творить людина. В повсякденному світі народжуються люди, і в світі 
повсякденності, в побуті люди помирають. Тут же, в повсякденному світі, кожна людина «радується, а 
буває і плаче, тужить і сумує, журиться, переживає. Тут же, в повсякденному світі, люди конфліктують 
один з одним, сваряться і вирішують конфлікти, суперечки, миряться, творять та ін. Тут же, 
в повсякденності, кожний любить іншого і кожний іноді ненавидить іншого. І в плині подій і явищ: 
політичних, соціальних, духовних, люди і не помічають повсякденності»2. 

Разом з тим, не дивлячись на дуже складний сенсуальний та конфліктогенний потенціал 
повсякденності, саме вона надає МСВ зміст та стабільність, передбачуваність та перспективу. Тобто, 
людина в умовах повсякденності в рамках МСВ і як житель-член ТГ знаходить зміст свого існування 
та отримує можливість планувати свою життєдіяльність у відповідності до своїх інтересів та 
виходячи з рівня розвитку локального соціуму і держави. 
                                                      
1 Матвєєва, Л.Г. (2015). Транзитивне суспільство та транзитивна держава як категорії сучасного 
суспільнознавства. Юридичний науковий електронний журнал, 2, 22. <http://www.lsej.org.ua/2_2015/6.pdf>. 
2 Світ повсякденності: поняття, суть. Горлач, М.І. (2011). Філософія. <http://readbookz.net/book/179/6254.html>. 
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Важливо місце в визначенні людинорозмірності МСВ займає т. зв. локальний інтерес, що 
продукується людиною-членом ТГ. Інтерес, цікавість – це емоційний вияв пізнавальних потреб 
людини, що є дуже важливим для формування різноманітних навичок людини та її інтелекту1. Більш 
того, інтерес є єдиною мотивацію, що здатна спонукати людину до нових дій, а також здатна зробити 
відповідну роботу приємним заняттям, бо людина таким чином досягає відповідної мети 
(телеологічної домінанти). Цікавість як процес є необхідним елементом для розвитку творчості. Отже, 
можна зазначити, що, по-перше, інтерес є могутнім стимулом для активізації діяльності людини; по-
друге, він дає можливість людині будувати систему відповідних діяльнісно-функціональних 
телеологічних домінант, спочатку у вигляді зацікавленості, потім у вигляді сформованої мети, а потім 
досягати такі домінанти, реалізуючи їх в процесі життєдіяльності, з метою досягнення своїх потреб. 
Враховуючи, що в процесі таких дій людина сама залишається членом ТГ і залучає її членів та її 
ресурси для реалізації своїх інтересів, МСВ виступає органічною сферою продукування, оформлення 
та реалізації таких локальних інтересів. 

Особливого значення набуває інтерес у праві – як прагнення особи повніше задовольняти свої 
потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб’єктивному праві, проте 
не суперечить праву як такому2. Людина, знаходячись в сфері МСВ не тільки проявляє мотивацію 
до активної участі в локальній демократії, а й продукує систему інтересів, що безпосередньо 
торкаються її екзистенційних настанов – звідси, вона здійснює їх градацію, будує пріоритетність 
у порядку їх реалізації, вибудовує зв’язки між інтересами та шляхами їх досягнення, а також формує 
на основі цього нові інтереси, – тобто можна зазначити, що в рамках правового інтересу в МСВ має 
місце активний процес побудови нових інтересів, що виникають на основі вже апробованих, 
типізованих та алгоритмічних інтересів в людському бутті. Саме визначаючи їх, Конституційний Суд 
України дав розуміння поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це – прагнення до користування 
конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом 
об’єктивного права і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, 
що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення 
індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним 
інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам3. 

Причому, у структурі законного інтересу виділяють два елемента: 1) прагнення суб’єкта 
користуватися конкретним соціальним благом; 2) звернення в деяких випадках за захистом 
до компетентних органів4. Вважаємо, що наведені нормативні та теоретичні аргументи не тільки 
посилюють роль МСВ в продукуванні та рефлексії охоронюваного законом інтересу, а й роблять його 
природною інтелектуально-свідомою і діяльнісно-функціональною сферою прояву таких інтересів. 

Людинорозмірність МСВ детерміноване й тим, що саме воно виступає реальною сферою 
прояву і реалізації прав людини в їх загальному, конституційно-правовому та муніципально-
правовому розумінні та значенні. Саме в умовах локальної демократії людина здатна проявити 
інтерес до захисту своїх передбачених законом можливостей щодо реалізації екзистенційних 
настанов. Звідси, й виникають муніципальні права людини5, що в умовах демократичної правової 
державності не тільки легалізуються, а й легітимуються і трансформуються з конституційних прав і 
свобод людини і громадянина, а також доповнюються за рахунок специфічних прав, що є 
характерними тільки для МСВ (наприклад, участь у формах локальної демократії та реалізації форм 
демократичної участі в справах місцевого самоврядування). Завдяки цьому розширюється та 
вдосконалюється відповідний перелік прав людини, в тому числі й нових прав, що знаходять 

                                                      
1 Цікавість. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0% 
B0%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1 %8C>. 
2 Інтерес (право). Вікіпедія. Вільна енциклопедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82% 
D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE>. 
3 Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 

окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа 

про охоронюваний законом інтерес) 2004 (Конституційний Суд України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon.rada. gov.ua /laws/show/v018p710-04>. 
4 Малько, А.В. (2004). Теория государства и права в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие. 
Москва: Юристъ, 182. 
5 Баймуратов, М. (2013). Феноменологія муніципальних прав людини. Місцеве самоврядування та регіональний 

розвиток в Україні, 1, 52-56. 
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відповідну апробацію на локальному рівні публічної влади, та мають в перспективі можливість 
потрапити до кола конституційних прав і свобод, а, отже, ще більш «технологізувати» в контексті 
гуманізації та гуманітаризації МСВ як дійсний людинорозмірний простір. 

Висновки. Наведені критеріальні ознаки людинорозмірності МСВ не є вичерпними – вони 
можуть бути доповненні суттєвими рисами прав людини в МСВ в їх статусних, модусних, видових, 
ординарних і екстраординарних, а також інших характеристиках, що мають не тільки національні, а 
й міжнародні ознаки, володіють не тільки локальним, а й регіональним, загальнодержавним і 
глобальним потенціалами. Тому зазначена проблематика, на наш погляд, є вельми перспективною як 
в доктринальному, так й в праксеологічному аспектах і потребує свого подальшого дослідження. 
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The article deals with the general tendencies of the formation and development of criminal 
responsibility for a threat or violence against officials or citizens that perform a public duty. It was 
proved that criminal liability for such socially dangerous acts was initially covered by responsibility 
for other related crimes and only with time in the process of development of criminal legislation 
did the specified rule be determined separately and normatively fixed. The criminal legal 
protection of their activities at different periods of the development of law depended on various 
factors: the priority of protection of public servants, the specifics of the method of committing a 
crime in relation to the specified circle of people, etc. The theoretical and legal aspects of the 
consolidation of such liability in the legislation that acted on the lands of modern Ukraine and 
their own approaches to the periodization of the development of criminal liability for a threat or 
violence against officials or citizens that perform a public duty were considered. 
Keywords: criminal responsibility, threat, violence against an official, violence against a citizen, 
public duty, Russian Truth, Lithuanian Statute, Code of Criminal and Corrective Penalties 1845, 
Criminal Code 1903, Criminal Code of USSR 1922, 1927, 1960, Criminal Code of Ukraine 2001. 

Вступ. Необхідною передумовою для ґрунтовного розкриття суті будь-якого явища є 
дослідження його історичного розвитку, врахування соціальних умов в яких воно виникло, суспільно-
політичний та економічний лад в якому розвивалося, а також ідеологічні стереотипи, що були 
притаманні суспільству на момент створення чи реалізації норми права. Для об’єктивного 
дослідження історичного розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо 
службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок необхідно враховувати 
основоположні чинники при створенні чи реалізації досліджуваної кримінально-правої норми. 

Деякі аспекти кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо службової особи 
чи громадянина, який виконує громадський обов’язок були предметом досліджень таких вчених-
криміналістів як П. П. Андрушко, С. В. Владимеренко, Д. В. Головін, І. І. Давидович, 
В. О. Навроцький, В. І. Осадчий, М. І. Панов, В. В. Сташис, Є. Л. Стрельцов, М. І. Хавронюк, 
С. С. Яценко та ін. Однак, питання генезису кримінальної відповідальності за погрозу або насильство 
щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок не дістало належного 
висвітлення. 

Тому, метою статті є дослідження історичних аспектів становлення та розвитку кримінальної 
відповідальності за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов’язок. 



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

 184 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до поставленої мети, враховуючи предмет 
дослідження проаналізуємо історичні аспекти становлення та розвитку кримінальної відповідальності 
за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський 
обов’язок через призму розвитку держави та права на землях України. 

Процес становлення та розвитку кримінально-правової охорони за погрозу або насильство 
щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок у національному 
законодавстві, починається за часів Київської Русі, з Руської Правди. В зазначеному збірнику вперше 
було закріплено на законодавчому рівні відповідальність за посягання на представників органів 
влади1. На думку О. М. Красикова, Руська Правда створила кримінально-правову норму, що 
забезпечувала безпеку життя, здоров’я та діяльності уповноважених княжою владою осіб2. 

В різні періоди розвитку української держави, то збільшувалася, то зменшувалася кількість 
діянь в яких погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов’язок визнавалося караним суспільно небезпечним діянням. 

Із середини XIV ст. українські землі входили в склад Великого Князівства Литовського, в якому 
були створені та діяли Литовські статути 1529, 1566, 1588 р3. Так, перший статут Великого князівства 
Литовського 1529 р., що на той час був основним кодексом права Великого князівства Литовського, 
запровадив відповідальність за насильство щодо осіб, які виконували службові повноваження4. 

Другий статут Великого князівства Литовського 1566 р. поділив державу на повіти 
(адміністративно-територіальна одиниця, район) та запровадив сейми до складу яких входили 
шляхтичі (привілейоване населення Великого князівства Литовського)5. Такі новели розширили коло 
осіб, які належать до представників влади (службових осіб), що привело до правового захисту 
діяльності щодо більшого кола осіб. 

Третій статут Великого князівства Литовського 1588 р. розширив повноваження шляхтичів та 
повністю закріпачив простих селян. Третій статут Великого князівства Литовського запровадив більш 
жорсткі види покарання за неправомірні дії по відношенню до шляхтичів з боку простих селян. Такі 
неправомірні дії каралися як сплатою великої кількості грошових коштів, так і відрізанням певних 
частин тіла чи смертної казні6. 

Можна стверджувати, що перший та другий статути Великого князівства Литовського 
запроваджували кримінально-правову охорону діяльності представників влади (службових осіб), а 
третій статут посилив відповідальність за протиправні дії по відношенню до них. В період дії третього 
Литовського статуту під злочином стали розуміти шкоду або злочинство замість «обіди», заподіяне 
власнику чи громаді. Кримінально-правові норми були поділені на шість видів та складали єдину 
систему злочинів, серед яких були злочини проти порядку управління. 

Литовські статути стали джерелом російського «Соборного уложення», яке було прийнято 
1649 р. та діяло на території Московської держави. Соборне уложення не передбачало незаконних дій 
по відношенню до представників влади (службових осіб), а лише закріпляла відповідальність 
за погрози чи незаконні дії по відношенню до государя та членів його сім’ї. Період дії Соборного 
уложення характеризується відсутністю правової охорони діяльності представників влади 
(службових осіб), окрім керівника держави. 

З часу прийняття козацькою Україною протекторату московського царя (1654 р.), на її території 
почали діяти деякі законодавчі акти Московської держави. У цей період кримінальне законодавство 
здебільшого було закріплено в положеннях нормативно-правового акту «Права, за якими судиться 
малоросійський народ» 1743 р7. Що стосується злочинів проти авторитету органів державної влади, 

                                                      
1 Хрестоматія з історії держави і права України: навчальний посібник у 2 томах (1997). Київ: Вид-во «Ін Юре», 
Т. 1, 40-82. 
2 Кузнецов, В.В., Савченко, А.В. (2011). Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки 

до вступних, семестрових та державних екзаменів: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 10. 
3 Хрестоматія з історії держави і права України: навчальний посібник у 2 томах (1997). Київ: Вид-во «Ін Юре», 
Т. 1, 112-144. 
4 Статути Великого князівства Литовського: у 3-х томах (2003). Одеса: Юридична література, Т. І, 4. 
5 Статути Великого князівства Литовського: у 3-х томах (2003). Одеса: Юридична література, Т. II, 
35. 
6 Статути Великого князівства Литовського: у 3-х томах (2004). Одеса: Юридична література, Т. III, 76. 
7 Яковлів, А. (1949). Український кодекс 1743 року «Права, по которым судится малороссійскій народ»: 

його історія джерела та систематичний виклад змісту. Мюнхен: Заграва.  
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зокрема за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський 
обов’язок, то правова охорона за даним нормативно-правовим актом охоплювала лише їх життя та 
здоров’я. В законі «Права, за якими судиться малоросійський народ» були закріплені злочини, що 
посягають на життя та здоров’я суддів та урядовців, поліцейських та ін. 

Аналогічні діяння були криміналізованими і в Уложенні про покарання уголовні та виправні 
1845 р. Так, у розділі ІV «Злочини та проступки проти порядку управління» зазначеного історичного 
нормативно-правового акту вміщувалися такі злочини як, непокора та ненасильницький супротив 
діючій владі, перешкоджання законній діяльності влади. Уложення про покарання уголовні та 
виправні виділяло поняття «злочин» та «проступок». Чіткого розділу не було, основні відмінності між 
ними полягали в об’єкті посягання. Під злочином розуміли будь-яке порушення закону, яке посягало 
на недоторкані права верховної влади та встановлених нею інших видів влади, а також на права чи 
безпеку суспільства або особи. Під проступком розуміли порушення правил, прописаних для охорони 
визначених законом прав або суспільної та особистої безпеки1. 

В 1903 р. було створено Уголовне уложення, яке певним чином змінило кримінально-правову 
охорону діяльності представників влади (службових осіб), в сфері управління. Так, владними 
визнавалися не лише державні органи, а й громадські та приватні органи, що здійснюють владні 
повноваження. Представники таких органів користувалися правами державних органів влади та 
охоронялися на рівні з ними. В Уголовному уложенні 1903 р. були закріплені такі злочинні посягання, 
як непокора та ненасильницький супротив діючій владі, супротив чи перешкоджання законній 
діяльності представнику влади. Необхідно зазначити, що такі дії каралися такими покараннями як 
засилання та тримання під вартою в фортеці2. 

Для вітчизняного кримінального права період діяльності ЦР УНР майже не приніс зміни. На 
території УНР діяло Уголовне уложення 1903 р. Тож, непокора та ненасильницький супротив діючій 
владі, супротив чи перешкоджання законній діяльності представнику влади каралися такими 
покараннями як тримання у в’язниці строком до 3-х років. Крім того, на території української 
держави діяла постанова Тимчасового уряду Росії від 02.08.1917 р. «Про вжиття заходів проти осіб, 
що загрожують обороні держави, її внутрішній безпеці та завоюванням революції 1917 р.». 
Відповідно до положень зазначеної постанови військовий міністр за погодженням з міністром 
внутрішніх справ без судового розгляду міг відправити до в’язниці на невизначений строк осіб, які 
на його думку протидіяли владі держави. Таке положення було кроком назад на шляху до створення 
правової держави. Необхідно зазначити, що за часів ЦР УНР було скасовано смертну кару. 

За часів гетьмана П. Скоропадського було прийнято Закони «Про тимчасовий державний устрій 
України» 1918 р., який закріплював положення, що влада управління належить Гетьману України. 
У вказаному документі було виділено вид злочинів проти держави та охорони громадського порядку 
і громадського спокою. До таких злочинів належали протиправні діяння, спрямовані на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади; посягання на життя 
державного діяча. Покарання за вказані злочини були дуже жорстокими: смертна кара, ув’язнення, 
конфіскація майна тощо. 

З метою забезпечення безпеки представників влади (службових осіб), а також забезпечення 
державного порядку було ухвалено Постанову «Про деякі тимчасові заходи щодо охорони 
державного порядку і громадського спокою» від 26 липня 1918 р. та Закон «Про військову 
підсудність» від 30 травня 1918 р. Зазначені документи передбачали кримінальну відповідальність 
за перешкоджання діяльності влади, здійснення опору владі, повстання проти вади, напад 
на урядових осіб при виконанні або з приводу виконання ними своїх службових обов’язків. 
Прийнятий 02 жовтня 1918 р. Закон «Про доповнення постанови про деякі тимчасові заходи 
до охорони державного порядку та громадського спокою» посилював відповідальність осіб 
за вчинення вищезазначених злочинів, що призвело до чисельних страт та ув’язнень осіб3. 

 
                                                      
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845). Санкт-Петербург: Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. 
канцелярии. 
2 Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. (1903). Санкт-Петербург: 
Изд. В. П. Анисимова. 
3 Хрестоматія з історії держави і права України: навчальний посібник: у 2 томах (1997). Київ: Вид-во 
«Ін Юре», Т. 1., 476. 
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З приходом на українські землі радянської влади було змінено структуру влади. Відповідно 
до положень Конституції УСРР 1919 р. органами влади в УСРР були Всеукраїнський з’їзд Рад 
Робітничих, Селянських та Червоноармійських депутатів, Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет Рад, Рада Народніх Комісарів, а також Ради Робітничих, Селянських та Червоноармійських 
депутатів (міські та сільські)1. 

Кримінально-правовий захист діяльності службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов’язок УСРР виразилася в розділі «Злочини проти порядку управління» КК УСРР 
1922 р. Так, відповідно до ст. 74 КК УСРР злочином проти порядку управління визнається діяння, 
направлене на порушення правильного функціонування органів управління чи народного 
господарства, пов’язане з опором чи невиконанням законів радянської влади, перешкоджання 
діяльності її органів та інші дії, що посягають на авторитет влади2. Проте зазначена стаття не мала 
санкції, а несла лише інформаційний характер (гіпотеза). 

Стаття 86 КК УСРР передбачала покарання за протидію представникам влади під час 
виконання ними передбаченими законом обов’язків або примушування до виконання незаконних дій, 
поєднане з вбивством, спричиненням тілесних ушкоджень або вчинення насилля над представником 
влади. Такі діяння каралися розстрілом, а за наявністю пом’якшуючих обставин – від двох років 
позбавлення волі зі строгою ізоляцією3. 

КК УСРР 1927 р. мав такі самі положення, що й кодекс 1922 р. Так у главі ІІ КК УСРР 1927 р. 
було зазначено, що злочином проти порядку управління визнається діяння, направлене на порушення 
правильного функціонування органів управління чи народного господарства, пов’язане з опором чи 
невиконанням законів радянської влади, перешкоджання діяльності її органів та інші дії, що 
посягають на авторитет влади, вчинене без контрреволюційної мети. До таких злочинів належали ті 
ж самі злочини, що були закріплені в КК УСРР 1922 р., що ми зазначали раніше. Однак в кодексі 
1927 р. було передбачено кваліфікуючі ознаки злочинних діянь. Так, опір представнику влади 
поділявся на два види: 1) простий – не пов’язаний з насильством та 2) кваліфікований – поєднаний 
з вбивством, нанесенням тілесних ушкоджень або вчинення насилля над представником влади. 
Необхідно зазначити, що в кодексі 1927 р. застосовується поняття «опір органам влади» замість 
поняття «опору законам радянської влади» зазначеного у кодексі 1922 р. О. М. Трайнін зазначав, що 
злочином проти порядку управління є винне посягання на представників органів влади, що 
викликають ослаблення її сили й авторитету4. 

В 1960 р. було прийнято новий Кримінальний кодекс УРСР, який по іншому встановлював 
кримінальну відповідальність за злочини проти авторитету влади та порядку управління. Злочинні 
посягання, які були визначені в КК УСРР 1927 р. було розділено на різні злочини та виділено в окремі 
статті КК УРСР 1960 р. Такими статтям є ст. 53 «Посягання на життя державного діяча», ст. 188 «Опір 
представнику влади чи представнику громадськості, який охороняє громадський порядок», ст. 190 
«Погроза або насильство щодо службової особи, громадського працівника або громадянина, який 
виконує громадський обов’язок»5. 

Що стосується кримінально-правової охорони службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов’язок, то найдоцільнішим є положення ст. 190 «Погроза або насильство щодо 
службової особи, громадського працівника або громадянина, який виконує громадський обов’язок». 
Так, відповідно до зазначеної статті, погроза вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або 
знищенням майна шляхом підпалу щодо службової особи або громадського працівника, застосована 
з метою припинити службову чи громадську діяльність або змінити її характер в інтересах того, хто 
погрожує, або така ж погроза відносно громадянина у зв’язку з його участю в запобіганні та 
присіканні злочинів і порушень громадського порядку, карається позбавленням волі на строк 
до одного року, або висланням на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до одного 

                                                      
1 Конституція Української соціалістичної радянської республіки 1919. Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19>. (2019, лютий, 01). 
2 Усенко, І.Б. (2007). Кодифікаційні роботи в УСРР, перша кодифікація українського радянського 
законодавства. Енциклопедія історії України. Київ: В-во «Наукова думка», Т. 4. 
3 Усенко, І.Б. (2007). Кодифікаційні роботи в УСРР, перша кодифікація українського радянського 
законодавства. Енциклопедія історії України. Київ: В-во «Наукова думка», Т. 4. 
4 Трайнин, А.Н. (1927). Уголовное право. Особенная часть. Москва. 
5 Кримінальний Кодекс УСРР 1960. <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0006.html>. (2020, березень, 25). 
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року. У випадку нанесення легкого тілесного ушкодження, побоїв чи вчинення інших насильницьких 
дій щодо службової особи або громадського працівника у зв’язку з його службовою чи громадською 
діяльністю, а так само відносно громадянина у зв’язку з його участю в запобіганні та присіканні 
злочинів і порушень громадського порядку, то воно карається позбавленням волі на строк до трьох 
років або виправними роботами на строк до одного року1. 

До 2001 р. на території вже незалежної України з її новими законами діяв Кримінальний кодекс 
УРСР 1960 р., а 05 квітня 2001 р. у було прийнято новий Кримінальний кодекс України, який закріпив 
норму, яка охороняє діяльність службової особи чи громадянина, який виконує громадський 
обов’язок у ст. 350 КК України «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який 
виконує громадський обов’язок» в розділі «Злочини проти авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів». 

Зазначена стаття має три частини: 1) погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних 
ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо 
службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов’язок, 
застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов’язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, карається арештом 
на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі 
на строк до двох років; 2) умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості 
тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов’язок, 
у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх 
близьких, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі 
на той самий строк; 3) умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або 
громадянинові, який виконує громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською 
діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких, караються позбавленням волі на строк від 
п’яти до дванадцяти років. 

Висновки. Проаналізувавши положення ст. 350 КК України можна зазначити, що кримінальна 
відповідальність за такі суспільно небезпечні діяння спочатку охоплювалася відповідальністю за інші 
суміжні злочини і тільки з часом у процесі розвитку кримінального законодавства зазначена норма 
була визначена окремо та нормативно закріплена. Кримінально-правова охорона їх діяльності в різні 
періоди розвитку права, залежала від різних чинників: пріоритет охорони захисту державних 
службовців, специфіка способу вчинення злочину щодо зазначеного кола осіб та ін. Розглянуто 
теоретичні та правові аспекти закріплення такої відповідальності в законодавстві, що діяло на землях 
сучасної Україні та обґрунтовано власні підходи щодо періодизації розвитку кримінальної 
відповідальності за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує 
громадський обов’язок. 
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The administrative and legal support of the activity of public administration subjects in the field 
of housing rights of citizens, housing and communal services and public works in the Soviet period 
was rather complicated and multifaceted in the decision. It is proved that the Civil Code of the 
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Вступ. Адміністративно-правове забезпечення діяльності суб’єктів публічної адміністрації 
в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою завжди мало 
важливе значення. 

Так, ще в 1919 р. з приходом радянської влади в України на VII Всеросійському з’їзді Рад було 
прийнято офіційний курс на децентралізацію управління міським господарством. Відповідно 
до Конституції УСРР 1919 р. до органів Радянської влади на місцях відносилися Ради Робітничих, 
Селянських та Червоноармійських депутатів (міські та сільські), З’їзди Рад (губерніальні, повітові і 
волосні), а також обрані ними Виконавчі Комітети (Виконкоми)1. Хоча Конституція і визначила 
органи влади на місцях, які могли займатися питаннями житлово-комунального господарства, проте 
на території УСРР діяли органи Відділу міського господарства НКВС. До повноважень цих органів 
входило зокрема контроль за виконання розпоряджень центральної влади на місцях та керівництво 
комунальним господарством. 

Тому, метою статті є дослідження адміністративно-правового забезпечення діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 
господарства та благоустрою у період із початку ХХ ст. по теперішній час. 
                                                      
1 Конституція Української соціалістичної радянської республіки від 10.03.1919 р. Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19>. (2019, лютий, 01). 
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Виклад основного матеріалу. З реорганізацією у 1921 р. Відділу міського господарства НКВС 
в Головне управління комунального господарства НКВС, до основних завдань зазначеного органу 
входило: 1) обмеження втручання партійних органів в управління та експлуатацію жилих будинків; 
2) підтримання ініціативи населення з відновлення та збереження житла; 3) розвиток професійного 
управління та експлуатації житла1. 

З 1922 р. з набранням чинності Цивільний кодекс УСРР та виданням декрету «Про житлові 
товариства», багатоквартирні будинки передавалися в довгострокову оренду житловим товариствам, 
які утворювалися на добровільній основі. Це надавало право членам товариств отримувати житло, 
викупати квартири. Також вони були захищені від адміністративного виселення. 

Питання адміністративно-правового забезпечення діяльності суб’єктів публічної адміністрації 
в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою було на цей 
період доволі складним та багатогранним у вирішенні. Це було обумовлено прийняттям цілого ряду 
нормативно-правових актів, які регламентували житлово-комунальну сферу життя, зокрема: 
Постанова Головкооперкому при РНК УСРР і Наркомвну справу УСРР від 28 січня 1927 р. «Про 
порядок переходу житло-орендних кооперативів на статут робітничого або загальногромадянського 
житло-будівельного кооперативу»2, Постанова Народного комісаріату юстиції УСРР від 20 травня 
1927 р. «Про непоширення постанови РНК УСРР з 5 вересня 1922 р. «Про порядок адміністративного 
виселення громадян із заселених ними помешкань» на виселення юридичних осіб»3, Постанова 
Народного комісаріату юстиції УСРР від 20 травня 1927 р. «Чи поширюється постанова РНК УСРР 
з 5 вересня 1922 р. «Про порядок адміністративного виселення громадян із заселених ними 
помешкань на місцевості поза межами міст і селищ міського типу»4, Постанова Народного 
комісаріату юстиції УСРР від 27 травня 1927 р. «Чи мають право правні особи одержувати у власність 
за денаціоналізацією будівлі на підставі господарчо-трудового зв’язку з ними»5, Інструкція 
Народного комісаріату внутрішніх справ і Народного комісаріату юстиції УСРР від 23 липня 1929 р. 
«Як заселяти приміщення кооперативних будинків через самопотіснення житців»6, Постанова 
Народного комісаріату юстиції УСРР від 20 березня 1930 р. «Як розв’язувати спори, що виникають 
міх членами робітничих житло-будівельних кооперативних товариств і керівними органами цих 
товариств у зв’язку з розподілом житлової площі»7 та інші. 

15 грудня 1930 р. було ліквідовано Головне управління комунального господарства НКВС, та 
створено Головне управління комунального господарства при Раді народних комісарів. У зв’язку 
із чим було передано відання благоустроєм та житлово-комунальним господарством зазначеному 
органу. Після чого також було видано ряд нормативно-правових актів, які регламентували житлово-
комунальну сферу, зокрема: Постанова Народного комісаріату юстиції і Головного управління 
комунального господарства УСРР від 15 липня 1931 р. «Про врегулювання перевласнення 
денаціоналізованих будинків і права забудови від приватних осіб»8, Постанова Народного комісаріату 

                                                      
1Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917–1967 гг.): 

Справочник (1971). Москва: ЦГА РСФСР, 477. 
2 Постанова про порядок переходу житло-орендних кооперативів на статут робітничого або 

загальногромадянського житло будівельного кооперативу 1927 (Головкооперком при РНК УСРР і Нарком 
внутрішніх справ УСРР). ЗУ УСРР, відділ II, № 12. ст. 60. 
3 Постанова про порядок адміністративного виселення громадян із заселених ними помешкань на виселення 

юридичних осіб 1927 (Народний комісаріат юстиції УСРР). ЗУ УСРР, відділ II, № 18. ст. 92. 
4 Постанова про порядок адміністративного виселення громадян із заселених ними помешкань на місцевості поза 

межами міст і селищ міського типу 1922 (Народний комісаріат юстиції УСРР). ЗУ УССР, відділ II, № 21. ст. 98. 
5 Постанова Чи мають право правні особи одержувати у власність за денаціоналізацією будівлі на підставі 

господарчо-трудового зв’язку з ними 1927 (Народний комісаріат юстиції УСРР). ЗУ УСРР, відділ II, № 23. 
ст. 105. 
6 Інструкція Як заселяти приміщення кооперативних будинків через самопотіснення житців 1929 (Народний 
комісаріат внутрішніх справ і Народного комісаріату юстиції УСРР). ЗЗ УСРР, відділ II, № 16, ст. 69. 
7 Постанова Як розв’язувати спори, що виникають міх членами робітничих житло-будівельних кооперативних 

товариств і керівними органами цих товариств у зв’язку з розподілом житлової площі 1930 (Народний 
комісаріат юстиції УСРР). ЗЗ УСРР, відділ II, № 6. ст. 59. 
8 Постанова про врегулювання перевласнення денаціоналізованих будинків і права забудови від приватних осіб 

1931 (Народний комісаріат юстиції і Головного управління комунального господарства УСРР). ЗЗ УСРР, 
№ 24, ст. 185; 1937 р. № 54. ст. 201. 
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комунального господарства і Народного комісаріату праці УСРР від 20 січня 1932 р. «Про 
встановлення переліку категорій трудящих, виселюваних із житлових приміщень, розташованих 
на території підприємств державної промисловості, що має оборонне значення, яким місцеві Ради 
повинні давати іншу житлову площу»1. 

30 січня 1937 р. було прийнято Конституцію УРСР, відповідно до якої органи державного 
управління відають житловим і комунальним господарством, житловим будівництвом і 
впорядкуванням міст та інших населених місцевостей та шляховим будівництвом, керують місцевим 
транспортом і зв’язком2. Крім того, на місцях утворюються Народний комісаріат та обласна Рада 
депутатів, в структурі яких утворюється управління та відділи комунального господарства3. Цього ж 
року Рада народних комісарів СРСР прийняла Постанову «Про збереження житлового фонду та 
покращення житлового господарства в містах». На основі неї було ліквідовано житлові товариства, а 
житло передано у відання місцевих рад. 

З прийняттям у 1963 р. нового Цивільного кодексу УРСР, закріпилися положення про власність 
(особисту, спільну, колгоспно-кооперативну, державну), були визначенні правила оренди житла, 
безоплатного користування житлом та будівництва. Так, відповідно до ст. 105 ЦК УРСР, громадянин, 
який збудував або будує жилий будинок, здійснив або здійснює його перебудову чи прибудову без 
встановленого дозволу, або без належно затвердженого проєкту, або з істотними відхиленнями від 
проєкту, або з грубим порушенням основних будівельних норм і правил (громадянин не привів його, після 
попередження, у відповідність з проєктом чи зазначеними нормами і правилами, провадив самовільне 
будівництво), не вправі розпоряджатися цим будинком чи частиною його. За позовом виконавчого 
комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів такий будинок або частина його 
можуть бути знесенні, безоплатно вилучені судом і зараховані до фонду місцевої Ради народних депутатів 
або за рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів знесені 
громадянином, який провадив самовільне будівництво, або за його рахунок 4. 

Відповідно до ст. 105-1 ЦК УРСР літні садові будиночки, будівництво яких здійснюється без 
належно погодженого проекту або з відхиленнями від норм, передбачених законодавством Союзу 
РСР і Української РСР, чинним на початок будівництва, за рішенням виконавчого комітету районної, 
міської, районної в місті Ради народних депутатів, на території якої знаходиться садівницьке 
(виноградарське) товариство, приводяться у відповідність з зазначеними нормами або зносяться 
громадянами, що здійснюють таке будівництво, чи за їх рахунок5. 

Відповідно до ст. 278 ЦК УРСР надання жилих приміщень у будинках місцевих Рад депутатів 
трудящих провадиться виконавчим комітетом місцевої Ради за участю представників громадських 
організацій. В будинках державних, кооперативних і громадських організацій надання жилих 
приміщень провадиться за спільним рішенням адміністрації і фабричного, заводського, місцевого 
комітету професійної спілки, затвердженим виконавчим комітетом Ради депутатів трудящих, а 
у випадках, передбачених Радою Міністрів СРСР, за спільним рішенням адміністрації і фабричного, 
заводського, місцевого комітету професійної спілки з наступним повідомленням виконавчого 
комітету Ради депутатів трудящих про надання жилих приміщень для заселення. На підставі рішення 
про надання в найом жилого приміщення виконавчий комітет місцевої Ради депутатів трудящих 
видає громадянинові ордер на зайняття жилого приміщення6. 

Отже, ЦК УРСР 1963 р. закріпили основні положення діяльності органів влади щодо надання 
житлових приміщень громадянам, порядку реагування на порушення правил будівництва, правила та 
процедуру укладання договорів найму житлових приміщень. Цей кодекс був чинним до 2004 р. 

                                                      
1 Постанова про встановлення переліку категорій трудящих, виселюваних із житлових приміщень, розташованих 

на території підприємств державної промисловості, що має оборонне значення, яким місцеві Ради повинні 

давати іншу житлову площу 1932 (Народний комісаріат комунального господарства і Народного комісаріату 
праці УСРР). ЗЗ УСРР, 3. ст. 22. 
2 Конституція УРСР 1937. <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T370001.html> (2020, лютий, 09). 
3 Конституція УРСР 1937. <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T370001.html> (2020, лютий, 09). 
4 Цивільний кодекс Української РСР 1963. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06/stru#Stru>. (2020, лютий, 09). 
5 Цивільний кодекс Української РСР 1963. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06/stru#Stru>. (2020, лютий, 09). 
6 Цивільний кодекс Української РСР 1963. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06/stru#Stru>. (2020, лютий, 09). 
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З прийняттям Конституції 1996 р., було змінено державний устрій та створено нові органи 
влади – місцеві державні адміністрації, а також органі місцевого самоврядування – сільські, селищні, 
міські ради. Відповідно до ст. 142 Конституції територіальні громади сіл, селищ і міст можуть 
об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для 
виконання спільних проєктів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 
організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Відповідно до ст. 143 
Конституції територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи 
місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують 
програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; 
затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх 
виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення 
місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 
комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 
вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції1. 

Указом Президента України «Про прискорення реформування житлово-комунального 
господарства», було визначено основні напрями прискорення реформування житлово-комунального 
господарства2. У 2002 р. було ухвалено Програму реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства на 2002 –2005 р. і на період до 2010 р.3. Цивільний кодекс України визначив порядок 
укладання договорів та правила користування власністю (приватною, спільною, колективною, 
державною)4. 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 р. визначив 
повноваження обласним, міських державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування 
щодо житлово-комунального господарства. До повноважень обласних та міських державних 
адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить: 1) взаємодія з органами місцевого 
самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах 
своїх повноважень; 2) залучення небюджетних джерел фінансування для забезпечення виконання 
державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг; 3) здійснення контролю 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них; 4) вирішення 
інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів5. До повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить: 1) затвердження та 
реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та 
реалізації відповідних державних і регіональних програм; 2) встановлення цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги відповідно до закону; 3) затвердження норм споживання та якості житлово-
комунальних послуг, контроль за їх дотриманням; 4) управління об’єктами у сфері житлово-
комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 
забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації; 5) забезпечення населення 
житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості та ін. 6. 

З прийняттям нової редакції 9 листопада 2017 р. нової редакції Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» до повноважень Кабінету Міністрів України належать: 1) затвердження правил 
надання (постачання) комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком; 
2) встановлення граничної норми витрат на управління житлом громадян, які відповідно 
до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг; 
3) затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами 

                                                      
1 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>. (2020, лютий, 05). 
2 Указ про прискорення реформування житлово-комунального господарства 1999 (Президент України). 
Офіційний вісник України, 1999, 42, 2089. 
3 Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002–2005 р. и на період 
до 2010 р. (2002). Міське господарство України, 1, 20-28. 
4 Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n6094>. (2020, лютий, 07). 
5 Закон про житлово-комунальні послуги 2017 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19>. (2020, лютий, 08). 
6 Закон про житлово-комунальні послуги 2017 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19>. (2020, лютий, 08). 
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місцевого самоврядування; 4) встановлення граничної норми витрат на оплату комунальних послуг 
для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату 
житлово-комунальних послуг; 5) встановлення граничного розміру плати за абонентське 
обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам 
багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами; 6) встановлення порядку надання пільг 
та житлових субсидій населенню в частині забезпечення надання житлових субсидій як частки 
вартості житлово-комунальних послуг, у тому числі їх виплати у грошовій формі; 7) встановлення 
порядку перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління 
багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг; 
8) затвердження порядку здійснення перерахунку вартості комунальної послуги та послуги 
з управління багатоквартирним будинком за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або 
невідповідної якості; 9) встановлення порядку здійснення забору проб та проведення їх дослідження 
щодо послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води та послуг 
з постачання природного газу1. 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належать: 1) сприяння створенню 
виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг 
на базі національних або міжнародних стандартів; 2) організація і виконання в межах повноважень 
робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних 
послуг; 3) здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги; 
4) встановлення методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних 
послуг у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів; 
5) встановлення порядку обслуговування внутрішньо-будинкових систем теплопостачання, 
водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води; 6) встановлення порядку відключення 
споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води; 7) встановлення 
порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги 
з обґрунтуванням такої необхідності; 8) встановлення обов’язкового переліку послуг, витрати на які 
включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової 
території2. 

До повноважень органів місцевого самоврядування належать: 1) затвердження та виконання 
місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні 
відповідних державних і регіональних програм; 2) встановлення цін/тарифів на комунальні послуги 
відповідно до закону; 3) затвердження норм споживання комунальних послуг; 4) інформування 
населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-
комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг 
нормативам, нормам, стандартам та правилам; 5) здійснення моніторингу стану виконання місцевих 
програм розвитку житлово-комунального господарства; 6) встановлення одиниці виміру обсягу 
наданих послуг з поводження з побутовими відходами3. 

Таким чином, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» 2017 р. визначив 
повноваження Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо житлово-комунального господарства, що відповідають вимогам 
сучасності. 

Висновки. Здійснивши історичний аналіз розвитку адміністративно-правового забезпечення 
діяльності суб’єктів публічної адміністрації в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 
господарства та благоустрою у період з радянських часів по сьогодення, дійшли висновку, що 
діяльність уповноважених органів у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 
господарства та благоустрою змінювалася з розвитком технічного обладнання житлово-
комунального господарства, суспільних відносин в сфері комунального господарства та житлових 
прав громадян. 
                                                      
1 Закон про житлово-комунальні послуги 2017 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19>. (2020, лютий, 08). 
2 Закон про житлово-комунальні послуги 2017 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19>. (2020, лютий, 08). 
3 Закон про житлово-комунальні послуги 2017 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19>. (2020, лютий, 08). 
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TRANSFORMATION OF FORMS OF THE RIGHT 

TO OPPOSITION IN MODERN CONDITIONS 

At the present stage of development of the world there is a rapid reformatting of many aspects of 
social and political relations and their implementation. Obviously, the mechanisms and forms of 
exercising the right to resist are undergoing appropriate changes. The paper is devoted to the 
trace of some of the main trends of such changes. 
An important form of exercising the right to resist is public initiative. In contemporary form it is 
the mechanism of Internet petitions. Thus, the mechanism of Internet petitions acts as a means 
of tunnel the right to resist in the electronic channel. It has a lot of consequences including the 
dissemination of potential opportunities for the implementation of democracy through electronic 
communication, and in fact, the dissemination of such ideas, and, finally, the deepening of 
opportunities to simulate the procedures of e-government. In the latter case, it is about expanding 
opportunities to imitate the people's will through the use of, for example, bots in social networks 
and, accordingly, the formation of certain opinions among users of social networks, and, 
consequently, in modern society as a whole. 
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constitutional right to resist 

На сучасному етапі розвитку світу відбувається швидке переформатування багатьох аспектів 
суспільних та політичних відносин та їх реалізації. Вочевидь, механізми та форми реалізації права на 
спротив зазнають відповідних змін. Простежимо деякі з основних тенденцій таких змін сучасності. 

Важливою формою реалізації права на спротив є громадської ініціативи. Можливості прояву 
народної ініціативи з давніх часів турбували мислителів, а ступінь їх використання в урядуванні 
прямо чи опосередковано пов'язувався з рівнем демократичності управління в державі.  

Певною мірою елітистською формою реалізації права на спротив, що сягає ще часів 
середньовічної Фронди, можна вважати круглі столи, суспільні зібрання та форуми різного рівня. 
Проведення таких заходів, не зважаючи на їхню зовнішню подібність до наукових конференцій, 
не повинне вичерпуватись лише науковим аналізом ситуації та/чи наданням певних рекомендацій. 
Головним чинником, з точки зору механізмів протесту, бачимо в такій діяльності налагодження системи 
діалогової взаємодії громадян з представниками державної влади та місцевого самоврядування. 

Позитивним прикладом організації подібної системи взаємодії народу із владою є 
започаткована українськими громадськими активістами в середині 2013 року ініціатива проведення 
постійно діючого національного круглого столу "Порозуміння заради європейського майбутнього". 
Серед ініціаторів цього процесу були почесний Президент НаУКМА В.Брюховецький, громадсько-
політичний діяч С.Бондарчук, професор УКУ Я.Грицак, редактор "Історичної правди" В.Кіпіані, 
експерт Корпорації "Гардарика" К. Матвієнко, відомий юрист В.Мусіяка та ін.1. Перший етап 
Круглого столу відбувся у червні та його наслідком стало утворення робочої групи, яка мала 
працювати як з владою, так і з опозицією. Метою цієї групи було встановлення порядку денного для 
                                                      
1 Українська правда (2013). Громадськість скликає владу і опозицію сісти за стіл заради євроінтеграції 
<http://www.pravda.com.ua/news/2013/06/ 20/6992641/> (2020, березень, 12). 
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постійно діючого круглого столу, який мав напрацювати План дій для всіх політичних суб'єктів, 
спрямований на виконання вітчизняних зобов'язань у рамках можливого та бажаного, на думку 
організаторів круглого столу, підписання Угоди про асоціацію між Україну та ЄС1. 

Слід зазначити, що швидкоплинність життя звела цей круглий стіл з порядку денного вже 
на початку Революції гідності.  

Починаючи з 2015 р. частіше кажуть про «Форуми», маючи на увазі майже такий формат, як і 
круглі столи, тільки у більшому масштабі. Можна згадати інший приклад, який надає Міжнародний 
форум соціальної дії «Захист прав дітей під час окупації та збройних конфліктів», проведений 
Донецьким національним університетом імені Василя Стуса 1 червня 2019 року у м. Вінниця: у цьому 
Форумі взяло участь понад 100 учасників з усієї України та із-за кордону2. Форумом було вироблено 
досить конструктивні рекомендації для влади, які, відомо авторові, не були взяті до відома владою.  

Формати форумів та круглих столів дедалі частіше використовуються різними прошарками 
політичної еліти із явно маніпулятивними цілями. Можна пригадати приклади подібних заходів 
«залучення громадськості до політичного впливу», які проводяться зусиллями переважно 
політичної еліти.  

Важливим механізмом реалізації права на спротив в межах народовладдя постає підготовка, 
складання та доведення до влади народних петицій. Взагалі народні петиції – відносно молодий вид 
прояву народного спротиву. Водночас цей механізм швидко зазнає змін у сучасному світі. 

Дійсно, майже вперше масовий збір підписів під петицією відбувся у Великобританії менше ніж 
два століття тому – в 1838 році, коли нещодавно утворена Лондонська спілка робітників підготувала 
програму політичних перетворень у вигляді законопроекту "Народна хартія" та організувала збір 
підписів під петицією із текстом хартії. Збір підписів проходив на мітингах, які проводились під гаслом 
"Захист інтересів народу має бути ввірено самому народу!", на фабриках, у робітних будинках і в 1839 р. 
до парламенту було подано петицію з підписами понад 1,2 млн. осіб3. Другу петицію чартистів 
(від "charter" – хартія) із 3,3 мільйонами підписів було подано в 1842 році, а останню петицію  
в 1848-му. З огляду на те, що усе населення Великобританії складало близько 15 млн осіб, загальна 
кількість підписів виглядає значною. Однак, як відомо, петиції чартистів були відхилені парламентом, 
а до чартистів було застосовано репресії. Водночас слід констатувати, що п'ять із шести головних 
політичних вимог чартистів були реалізовані Британським парламентом протягом кількох наступних 
десятиліть4. Отже, маємо справу із справжньою ситуацією віддаленого результату народовладдя, коли 
незважаючи на відхилення прямих народних вимог, згодом вони були втілені в життя. 

Отже, навіть на початку запровадження народних петицій чіткість формулювання вимог була 
важливим чинником. 

Новою, перспективною формою реалізації права на спротив, яка відповідає сучасному тренду 
розвитку суспільних комунікацій та, водночас продовжує традиції інституту петицій, слід вважати 
Інтернет-петиції.  

Чи не найпершою країною, де було запроваджено механізм Інтернет-петицій, спочатку 
на регіональному рівні,  стала Великобританія. В 1999 році щойно відновлений парламент Шотландії 
дав старт порталу «E-petitioner»5, на якому майже вперше в світі можна було надіслати через 
електронну форму свою пропозицію депутатам. Наразі найбільш розвинутими та результативними 
за якістю організації подібної системи народовладдя можна вважати системи організації подання та 
розгляду електронних петицій у Великобританії, США та Німеччині6. 
                                                      
1 Там само. 
2 Вінницька обласна державна адміністрація (2019). У Стусівському університеті відбувся міжнародний 

форум соціальної дії «Захист прав дітей під час окупації та збройних конфліктів». 
<http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/19233-u-stusivskomu-universyteti-vidbuvsia-mizhnarodnyi-forum-
sotsialnoi-dii-zakhyst-prav-ditei-pid-chas-okupatsii-ta-zbroinykh-konfliktiv> (2020, березень, 12). 
3 Недбай, В. В. (2014). Народні петиції в політико-правовій системі: зарубіжний досвід. Юридичний науковий 

електронний журнал, 6, 26. 
4 Там само. 
5 The Scottish Parliament (2020). Petitions <http://www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/petitions/>  
(2020, березень, 12). 
6 Deutscher Bundestag (2020). Petitionen. <https://epetitionen.bundestag.de> (2020, березень, 12); HMGovernment 
(2020). Epetitions <http://epetitions.direct.gov.uk/> (2020, березень, 12).; Whitehouse (2020). We the People: your 

voice in our government <https://petitions.whitehouse.gov> (2020, березень, 12). 
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Слід відзначити, що, не зважаючи на недемократичність сучасної Російської Федерації, 
у 2012 р. там, згідно з ініціативою В.В. Путіна, було започатковано спочатку не легалізоване правило, 
згідно якому народна ініціатива або звернення до Президента чи Державної Думи, яку підтримало 
більше 100 тисяч осіб, повинна бути розглянута нижньою палатою Державної Думи. Йшлося про 
можливість виявлення такої підтримки або через паперові підписні листи, або через мережу Інтернет. 
В березні 2013 р. ця ініціатива була закріплена відповідним Указом Президента РФ1. 

Для того, щоб висувати петиції на вказаному порталі Російської федерації (висувати громадську 
ініціативу за термінологією російського законодавця), громадянину необхідно мати реєстрацію 
в Інформаційній системі «Єдина система ідентифікації та аутентифікації в інфраструктурі, яка 
забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних систем, що використовуються для 
надання державних і муніципальних послуг в електронній формі»2. Простіше кажучи – особа, яка 
подає (реєструє) петицію, має бути однозначно ідентифікована державними органами, оскільки для 
реєстрації потрібен код активації. Його можна отримати або особисто в сервісних центрах або через 
пошту. В обох випадках потрібно пред'явлення паспорта громадянина РФ. Усі отримані пропозиції 
проходять експертизу з боку певної громадської організації, яка або відхилятиме або прийматиме їх 
на підставі ряду критеріїв, – відповідності пропозиції нормам права, актуальності поставленої 
проблеми і її рішень. Якщо петиція пройде таку премодерацію, вона з'являється на сайті. Далі, якщо 
за громадську ініціативу проголосує від 100 тис. громадян або (у разі пропозиції на рівні 
муніципального утворення) не менше 5% жителів, вона піде на розгляд експертної робочої групи. Так 
само, як і у Фінляндії, передбачається можливість голосування як «за», так і «проти»3. 

Слід зазначити, що станом на лютий 2020 року в системі «Російської суспільної ініціативи» 
зареєстровано лише 16755 ініціатив. Причому до цієї кількості входять як федеральні, так і 
регіональні ініціативи (петиції)4. Власне, кількісне порівняння із демократичним країнами є дуже 
показовим. 

В Україні конституційну основу інституту петицій складає Стаття 40 Конституції, згідно з якою 
«усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 
осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений 
законом строк»5. 

За часів президентства В.Януковича в Україні було створено спеціальний державний Інтернет-
портал «Єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян», який, за словами замовників, 
поєднував найкращі риси аналогічних порталів у США та Російській Федерації6. На жаль, подання 
звернення, на яке державні органи обов'язково повинні відповідати, на цьому порталі було можливе 
лише за умови володіння особою електронним цифровим підписом, що, по-перше, дійсно однозначно 
ідентифікує особу, а, по-друге, значно обмежувало коло осіб, які зможуть користуватися 
даним порталом7. 

Власне цей приклад можна вважати одним із перших прикладів цифрової нерівності, що 
загрожує сучасному народовладдю. Крім того, фактично цей портал представляв собою розширення 
сайту Урядового контактного центру, який існує з 2012 р. для забезпечення електронних звернень 
громадян до Уряду8. Обидва сайти дозволяли громадянам з різним ступенем простоти спрямувати 
                                                      
1 Указ о рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 2013 (Президент РФ). Гарант 
<http://www.garant.ru/ hotlaw/federal/460360/> (2020, березень, 12). 
2 Блог о государственных сайтах и государственных услугах в интернете (2013). Российской «Звезды смерти» 

и мирного отделения Н-ска не будет <http://gov-gov.ru/?p=3204> (2020, березень, 12). 
3 Там само. 
4 Российская общественная инициатива (2020). Главная страница <https://www.roi.ru/> (2020, березень, 12). 
5 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30. 10, 68. 
6 Іванеско, Д. (2013). Наздогнати Америку. Українська правда 
<http://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanesko/51435fb6c562f/page_2> (2020, березень, 12). 
7 Державна система електронних звернень : Єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян  
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2020). Головна сторінка <http://z.gov.ua/>  
(2020, березень, 12). 
8 Державна установа «Урядовий контактний центр». Національна система опрацювання звернень до органів 
виконавчої влади (2020). Головна сторінка <http://ukc.gov.ua/> (2020, березень, 12). 
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звернення до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, але не передбачають 
можливості підтримки іншими громадянами поданих звернень. Дійсно, «Державна система 
електронних звернень» дозволяє подати хоч індивідуальний, хоч колективний запит, але підтримка 
колективного запиту має бути отримана громадянином заздалегідь та іншими засобами. Була й ще 
одна важлива відмінність цього сайті від зарубіжних аналогів: тексти звернень не публікувалися 
на сайті ані при їх подачі, ані при отриманні відповіді громадянином. Відповідно, дана система 
уособлювала коммунікаційно-інформаційну підтримку лише звернень громадян, що наближає її 
до варіантів авторитарних режимів та дуже віддалено стосується народовладдя. 

Після перемоги Революції Гідності та обрання П. Порошенка президентом, наприкінці серпня 
2015 р. в Україні запрацював офіційний сайт інтернет-петицій1. Спочатку реєстрація на цьому 
ресурсі для подання петиції чи її підтримки потребувала, за західними зразками, лише вказувати 
адресу електронної пошти. Достатньо швидко, протягом кількох місяців, стало очевидно, що 
в умовах інтенсивного інформаційного протистояння та активного використання різними 
політичними силами всередині та ззовні країни інформаційно-комунікаційної зброї, необхідно 
підвищувати рівень захищеності процесу участі у подання та підтримці петицій. Відтоді було 
запроваджено можливість реєстрації в системі за ідентифікаційним податковим кодом чи за даними 
реєстрації в Приватбанку та Ощадбанку (які, відповідно, мали такі самі дані про людину). Це не 
виглядає дуже демократично, бо деанонимізує громадянина, який подає або підтримує петицію але, 
водночас, зменшує можливості для зовнішнього маніпулювання процесом. Навіть такий захід не 
позбавив деяких діячів можливостей втручання в процедури подання та підписання петицій – бо 
залишилась можливість використання паспортних даних людини, які наявні, наприклад, у відділах 
кадрів підприємств та організацій, але це стало набагато складніше. Прикладом такого незаконного 
втручання у процес підтримки петицій стало використання співробітниками Національного 
університету «Одеська юридична академія» даних нинішніх та навіть колишніх студентів цього 
вишу з метою набрати потрібне число голосів на підтримку петиції №22/011459-еп під назвою 
«Припинити політичне переслідування одного з найкращих юридичних вищих навчальних закладів 
України Національного університету "Одеська юридична академія" і його фундатора Сергія 
Васильовича Ківалова» (https://petition.president.gov.ua/petition/11459)2.  

Згідно з правилами, які оприлюднено на порталі Президента України, електронна петиція, 
адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч 
підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Електронна 
петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після 
завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно 
до Закону України «Про звернення громадян». Інформація про початок розгляду електронної 
петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, 
оприлюднюється у розділі електронних петицій на сторінці «На розгляді» не пізніш як через три 
робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку. Розгляд електронної петиції 
здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації 
про початок її розгляду. Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої 
Президентові України, публічно оголошується Президентом України на веб-сайті Офіційного 
інтернет-представництва Президента України. Відповідь на електронну петицію не пізніше 
наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється у розділі електронних 
петицій на сторінці «З відповідями», а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) 
електронної петиції. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду 
порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням. 

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть бути реалізовані 
Президентом України шляхом прийняття відповідного рішення з питань, віднесених до його 
компетенції. Главою держави за результатами розгляду електронної петиції можуть розглядатися та 
вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані 
на вирішення порушених у петиції питань. 

                                                      
1 Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України. (2020). Головна сторінка 
<https://petition.president.gov.ua/> (2020, березень, 12). 
2 Думская.net (2015). Триумф добровольности: как одесская Юракадемия приобщает студентов и 

выпускников к электронной демократии <http://dumskaya.net/news/prikladnoe-053724/> (2020, березень, 12). 
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Наразі нам не відомі випадки гучного реагування на петиції на цьому порталі та подальших дій 
з боку Президента. Зазвичай відповіді на петиції складаються достатньо гнучко та юридично 
коректно. Наприклад у відповідь на одну з перших петицій, що набрала потрібну кількість голосів, – 
щодо скасування депутатської недоторканості (№22/000035-еп «Подача закону про відміну 
депутатської недоторканості на засідання Верховної ради, від 31 серпня 2015 р.) було дано відповідь, 
в якій між іншим, вказувалось, що «Поділяючи стурбованість щодо порушеної проблеми, хочу 
зазначити, що ще 16 січня 2015 року на розгляд Верховної Ради України мною було внесено проект 
Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних 
депутатів України та суддів)" (реєстр. № 1776), який Конституційним Судом України визнано таким, 
що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

Таким чином, вирішення питання по суті електронної петиції належить до повноважень 
Верховної Ради України (пункт 3 частини першої статті 85 Основного Закону України)1. 

Другий приклад, у відповіді щодо петиції про зменшення кількості народних депутатів України 
до 100 осіб2, демонструє ще кілька вад даного способу відносин народу із владою. У відповіді на цю 
петицію Президент зазначає, що « Спроба зменшення кількості народних депутатів мала місце під час 
проведення всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року, на якому 89,91% громадян України 
проголосували за скорочення кількості народних депутатів України до 300 осіб. Відтак ідея зміни 
чисельності депутатського корпусу не перестає бути актуальною й донині.  

Разом з тим скорочення кількості народних депутатів України має низку позитивних та 
негативних наслідків, що потребує ґрунтовного опрацювання. На мою думку, зокрема економічний 
аспект не може бути вирішальним. 

Ураховуючи, що порушене в електронному зверненні питання лежить виключно 
у конституційній площині, я звернувся до Голови Конституційної Комісії, Голови Верховної Ради 
України В.Гройсмана з пропозицією на засіданні робочої групи Конституційної Комісії з питань 
організації державної влади та децентралізації розглянути питання про внесення зміни до статті 76 
Конституції України щодо можливості зменшення конституційного складу Верховної Ради 
України»3. 

На погляд автора, проблема не в тому, що петиція була подана не до Верховної Ради (це, наразі, 
є поки що неможливим в Україні), яка згідно Конституції, компетентна змінювати Конституцію, а в 
тому, що після надання благопристойної відповіді адресант може спокійно забути про неї, оскільки 
не зобов’язаний відстежувати відповіді на звернення, які він, можливо, подав до Голови 
Конституційної комісії чи до Верховної Ради. 

Безсумнівною проблемою вбачаємо ситуацію, коли станом на лютий 2020 року з понад 
86 тис петицій лише 57 петицій набрали кількість голосів, потрібну для права отримання відповіді 
Президента. Більше того, можна бачити спадний тренд у кількості подання інтернет-петицій. Після 
буму осені 2015 року та отримання перших відповідей, зразки яких було наведено, стало очевидно, 
що хоча портал електронних петицій і дозволяє отримати офіційну відповідь Президента, реальних 
зрушень, як правило, не настає. Більше того, усі наявні на сайті відповіді демонструють, що цілком 
формальна відповідь на петицію була можлива і за президента П.Порошенко і є можливою 
за президента В.Зеленського (див., наприклад, відповідь на петицію щодо відставки голови 
адміністрації президента А.Богдана4). Отже, можливість для Президента цілком легально та безкарно 
надавати формальні відповіді, які не мають жодних наслідків, робить сам процес подання інтернет-
петицій безсенсовним. На думку автора, саме це й було помічено користувачами порталу петицій вже 
на початку 2016 року та відразило від цього процесу багатьох громадян України. 

Слід зазначити, що подібний інститут на місцевому рівні почали запроваджувати в Україні ще 
на початку 2010-х років. Одним із перших цей інститут було запроваджено в 2013 р. рішенням міської 

                                                      
1 Електронні петиції (2015). Подача закону про відміну депутатської недоторканості на засідання Верховної 

ради, 31 серпня <https://petition.president.gov.ua/petition/35> (2020, березень, 12). 
2 Електронні петиції (2015). Зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб 
<https://petition.president.gov.ua/petition/33> (2020, березень, 12). 
3 Електронні петиції (2015). Зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб 
<https://petition.president.gov.ua/petition/33> (2020, березень, 12). 
4 Електронні петиції (2019). За відставку Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія 

Йосиповича <https://petition.president.gov.ua/petition/53984> (2020, березень, 12). 
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ради в м. Дніпропетровську. Після Революції Гідності в багатьох містах України було започатковано 
подібні ресурси з різним ступенем обов’язковості реагування для місцевої влади. Наприклад, 
в м. Києві було започатковано «Сервіс електронних петицій Київської міської ради1. Згідно з його 
правилами, у разі отримання 10000 підписів протягом 90 днів, ініціативи громадян «будуть розглянуті 
відповідальними особами при можливості виконані, та надана офіційна відповідь»2. Станом на 
початок 2020 року на цьому сервісі було зареєстровано понад 5,5 тис. петицій, серед яких лише кожна 
сота отримала достатню кількість підписів3. Але важливо, що серед цих 56 петицій, що набрали 
достатню кількість підписів, 77 % (43 петиції) були підтримані міською владою. Зауважимо й 
показник залученості – майже 700 тис осіб є активними користувачами цього сервісу, що віддали 
понад 2,5 млн підписів. Для того, щоб можна було вповні оцінити масштаб залученості громадян до 
сервісу електронних петицій Київської міської ради слід згадати, що наразі нараховується близько 
2,5 млн жителів Києва із дітьми включно. Відповідно, можемо стверджувати, що майже кожен другий 
дорослий киянин залучений до користування цим сервісом.  

Таким чином, механізм Інтернет-петицій виступає певним засобом каналізації права на спротив 
у електронне русло. Це має різнобарвні наслідки. серед яких як поширення потенційних можливостей 
з реалізації народовладдя засобами електронної комунікації, так і власне, поширення подібних ідей, 
так і, насамкінець, поглиблення можливостей симулякризації процедур електронного народовладдя. 
У останньому випадку йдеться про розширення можливостей з імітації народної волі шляхом 
використання, наприклад, ботів в соціальних мережах та, відповідно наведеного формування певних 
думок у користувачів соціальних мереж, та, відтак і у сучасного суспільства в цілому.  

Звернемо увагу на ту обставину, що громадська ініціатива у вигляді підготовки та подання 
петицій, навіть у найбільш сучасній – електронній – формі, має досить подвійний характер: з одного 
боку, це, без сумніву, прояв саме спротиву в межах народовладдя з боку більше чи менше розвинутого 
громадянського суспільства, з іншого боку, це – своєрідний прояв того, що Г.Алмонд називав 
культурою підданства, прояв уявлень в населення (чи громадянського суспільства, активність якого 
уособлює це населення) щодо зверхності державної влади та, відповідно, стану певного підкорення 
населення цій владі. 
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Corruption is identified as one of the reasons holding back Lithuania’s democratic development. 
It is argued that there is currently stagnation in the process of preventing and combating 
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Попри друге десятиліття членства Литви в ЄС, корупція залишається однією з основних 
причин, котрі сповільнюють демократичний розвиток цієї країни. Цю деструктивну протиправну 
практику литовці відносять до найгостріших проблем країни (після низьких зарплат, зростання цін та 
еміграції). Причин увиразненості корупції в Литві чимало: радянська спадщина, нестійкість молодих 
демократичних інституцій, слабкість антикорупційних цінностей громадян, прогалини 
в антикорупційному законодавстві, невисока антикорупційна культура (як приватна, так і 
корпоративна) тощо. За розрахунками Спеціальної служби розслідування Литовської Республіки, 
щорічна шкода країні від прямої та неявної корупції становить близько 11,4 % ВВП (4,44 млрд євро). 

В антикорупції Литви останніми роками очевидна стагнація; результативність антикорупційної 
протидії сповільнилась. Якщо звернутися до Індексу сприйняття корупції, який визначає Transparency 
International, то чотири роки поспіль (2015‒2018), то Литва незмінно набирала у рейтингу 59 балів 
(зі 100 можливих); лише 2019 року вона на один бал зміцнила свою антикорупційну стійкість (60 
балів; 35-е місце у світі). Названі реальні досягнення є значно «скромніші» за плани влади: 
в затвердженій у 2015 році Національній антикорупційній програмі визначено: Індекс сприйняття 
корупції у Литві за 2019 рік має бути не нижчим 65 балів, а згідно з чинною урядовою програмою 
з протидії корупції за результатами 2020 року цей показник має сягнути 70 балів (цей рейтинг буде 
відомий у січні 2021 року). Відтак постає питання: чи достатньо робить Литва в площині 
антикорупції? 

З 1997 року функціонує спеціалізований антикорупційний орган ‒ Служба спеціальних 
розслідувань Литовської Республіки. Це незалежна інституція, яка має широкий мандат 
в розслідуванні корупційних кейсів. Вона проводить аналітичну антикорупційну розвідку, реалізовує 
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просвітницько-інформаційні проєкти тощо. Литовське антикорупційне відомство активне в аналізі 
(найперше, завдяки аналітичному вивченню публічних реєстрів) різноманітних ризиків і загроз ще 
до того, як будуть вчинені фактичні корупційні дії. З огляду на те, що завдяки аналізу ризиків Служба 
спеціальних розслідувань є на крок попереду реальної корупції, керівництво державних і приватних 
структур отримує практичні поради, як запобігти можливим деструктивним практикам. Також 
Служба спеціальних розслідувань активна в функції антикорупційної соціалізації, організовуючи 
навчання щодо широкого кола питань корупції та антикорупції1. На цій платформі розглядається 
низка питань, які сприяють розумінню молоддю основ широкої проблематики корупції та 
антикорупції, набуттю ними навичок прозорості ведення справ. Також антикорупційні навчальні 
програми спрямовані на державних службовців. 

На замовлення Служби спеціальних розслідувань Центр громадської думки та досліджень 
ринку «Vilmorus» провів опитування «Карта корупції Литви 2019»2. Це моніторингове дослідження 
проводиться з метою вивчення корупції в Литві та порівняння її практик та обсягів із результатами 
попередніх років (від 2008 року). Дослідження показало: 

– корупція нині розглядається як надзвичайно серйозна проблема 36 % опитаних (у 2018 році – 
40 %). Корупція є менш значущою проблемою в оцінках пересічних громадян і державних 
службовців, однак нею дуже занепокоєні керівники підприємств, бізнесу. На нашу думку, це може 
свідчити, що деструктивні корупційні практики особливо виражені в формі топ-корупції, однак 
на побутовому, бюрократичному рівнях корупційні практики в Литві скоротилися; 

– 20 % литовців вважають, що корупція за останні п’ять років (2015–2019) зросла, 37 % – 
не змінилася і 26 % – зменшилася. Опитування 2019 року зафіксувало порівняно найкращі 
антикорупційні оцінки населення за увесь період моніторингу проблеми корупції в Литві. 
До прикладу, у 2008 році 77 % опитаних уважали, що корупція зросла, 2011 – 53 %, 2014 – 35 %, 
2015 – 42 % і т. д.; 

– найпоширенішими проявами корупції литовці назвали «подяку» медикам (29 %), 
користування службовим автомобілем із приватною метою (29 %), «сприяння» в розв’язанні 
проблемних питань у державних установах або ж пришвидшення розгляду звернень громадян (27 %). 
Найбільш корумпованими литовці вважають заклади охорони здоров’я (на це вказали 47 % опитаних), 
суди (37 %), муніципалітети (30 %). 

Частка литовців, готових повідомити про випадок корупції, дещо змінилась на краще, однак 
результат загалом незадовільний: якщо за результатами опитування підприємців 2007 року 25 % 
опитаних потенційно були готові повідомити про корупцію, то у 2018 році показник піднявся лише 
до 31 %. У випадку з пересічними громадянами ситуація навіть погіршилась: 2007 рік – 24 %, 2019 – 
22 % опитаних, готових повідомити про корупцію. Щодо групи державних службовців, то питання їх 
готовності інформувати компетентні органи про корупцію вивчалося у 2014 році й тоді кількість тих, 
хто висловив готовність надати інформацію, становила 29 %, а у 2018 – вже 52 %3. 61 % опитаних 
литовців переконані, що корупційні методи ефективні для вирішення їх приватних проблем (у цьому 
вбачаємо ще сильно увиразнений корупційний прагматизм); однак відсоток корупційно-
прагматичних громадян має тенденцію до зниження: у 2007 році – 85 %, у 2018 – 63 %. 30 % литовці 
озвучили готовність за потреби дати хабар, однак лише 3 % вказали, що у 2019 році робили це4. 

Значну увагу проблемі корупції в Литві приділяє у межах своїх порівняльних моніторингів 
міжнародний проєкт регулярних опитувань громадської думки «Євробарометр». Звернемося до двох 
із них – 20175 і 20196 років. 

                                                      
1 Візуалізацію просвітницьких антикорупційних заходів див.: <https://www.skaidrumozenklelis.lt/>. 
2 Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019 (2019). <https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-
korupcijos-zemelapis/7437> (2020, січень, 29). 
3 Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019 (2019). <https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-
korupcijos-zemelapis/7437> (2020, січень, 29). 
4 Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019 (2019). <https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-
korupcijos-zemelapis/7437> (2020, січень, 29). 
5 Special Eurobarometer 470. Report. Corruption (2017). <https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/ 
S2176_88_2_470_ENG> (2020, січень, 19). 
6 Flash Eurobarometer 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU (2019).  
<https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2248_482_ENG > (2020, лютий, 21). 
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За результатами опитування 2017 року 93 % опитаних литовців вказали на поширеність 
корупції в країні. На думку лише 20 % опитаних, рівень корупції за останні роки знизився. Тільки для 
52 % опитаних корупція є неприйнятною в поведінці (для порівняння: у Фінляндії – 84 %, а в сусідній 
Латвії – лише 34 %). Водночас результати опитування засвідчили певні зміни на ціннісному рівні 
литовців: зменшилась у порівнянні з попередніми опитуваннями кількість тих, для кого прийнятною 
є «подяка» за надані їм державою послуги. Якщо у більшості країн ЄС основними суб’єктами 
корупції найчастіше вказують політиків і політичній партії, то у Литві до таких віднесені державні 
установи: заклади системи охорони здоров’я державної форми власності, дозвільні органи, митна 
служба, поліція та ін. 87 % литовців вказали на важливість різноманітних неформальних зв’язків для 
отримання бажаних державних послуг. 

Майже ¾ підприємців Литви вказали, що вони сприймають корупційні механізми як 
найпростіший спосіб отримати певні державні послуги1. Для малого та середнього бізнесу Литви 
проблемою залишається потреба неформальних платежів задля своєчасного отримання необхідних 
для ведення бізнесу дозволів. Основною сферою поширення корупції литовські підприємці назвали 
будівництво; більшість опитаних схарактеризували як корумпованих чиновників, які видають 
дозволи на ведення будівництва2. Водночас, до прикладу, невелика частка литовських компаній 
вказала на факти вимагання хабаря у процесі звернення за дозволом на будівництво3. Вочевидь, 
неефективна державна бюрократія є однією з основних перешкод для ведення бізнесу в Литві4. 

В усіх країнах ЄС певний відсоток опитаних вказує на те, що ставав жертвою корупції або ж 
відчував, що від них очікують «подяку», однак такі показники істотно відрізняються. Зокрема в Литві 
показник становить 20 %, що значно вище за середній по ЄС (для порівняння: у Данії – 1 %)5. 
Позитивно, що від часу попереднього опитування Євробарометра на тему корупції (2013 р.), 
зменшилася частка литовців, які вказали на свою причетність до корупційних дій. Також значно 
зросла кількість респондентів, ознайомлених з тим, які дії уважаються корупційними та в який спосіб 
і кому можна повідомити про них. Це свідчить про певні позитивні зміни на рівні антикорупційної 
політико-правової культури литовців. 

На початку 2020 року оприлюднено результати дослідження Євробарометра 2019 року 
«Ставлення бізнесу до корупції в ЄС». За уявленням про поширеність корупції, Литва була близькою 
до середнього рівня в ЄС і посіла 14-е місце. Серед найбільш поширених корупційних практик 
в Литві названі: надання переваг друзям та/або членам сім’ї в державному секторі (46 %); надання 
переваги друзям та/або членам сім’ї у бізнесі (36 %); фінансування політичних партій в обмін 
на майбутні преференції, як-от отримання в перспективі державних контрактів або ж вплив 
на розробку політики (32 %). Корупція була визнана проблемою Литви 15 % керівників підприємств 
(у 2015 році – 21 %). З корупцією при веденні бізнесу у 2019 році стикнулося 7 % опитаних 
литовських підприємців. Це вищий відсоток, аніж у більшості країн ЄС. Аналіз корупційних кейсів 
у Литві засвідчує: 1) литовський бізнес стикається з вимаганням хабарів частіше, ніж у більшості 
країн ЄС; 2) підприємці вказують на зниження рівня хабарництва з боку державних інституцій 
у порівнянні з попередніми роками. 

Справедливу конкуренцію в Литві істотно підриває тіньовий сектор економіки. За даними 
Індексу тіньової економіки країн Балтії у 2018 році тіньова економіка Литви становила 18,7 % (для 
порівняння: в Естонії – 16,7 %. Латвії – 24,2 %)6. Проблему вбачаємо в тому, що в Литві відсутня 
позитивна динаміка в напрямку зниження такої деструктивної тенденції: у 2017 році тіньовий сектор 

                                                      
1 Flash Eurobarometer 457: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU (2017).  
<https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2177_457_ENG> (2020, січень, 03). 
2 Special investigation service of the Republic of Lithuania. Activity Report 2018 (2019). 
<https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_stt_ataskaita2018-eng.pdf > (2020, січень, 21). 
3 Special Eurobarometer 470. Report. Corruption (2017). <https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/ 
S2176_88_2_470_ENG> (2020, січень, 19). 
4 Schwab, К. (Ed.) (2018). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva: World Economic Forum. 
5 Business corruption in Lithuania lowest in 20 years (2020). <https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1138027/ 
business-corruption-in-lithuania-lowest-in-20-years> (2020, січень, 30). 
6 Sauka, A., Putniņš, T. (2019). Shadow Economy Index for the Baltic Countries 2009–2018. 
<https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2019-05/SSERiga_Shadow_Ecnomy_Index_2018_1.pdf>  
(2020, січень, 30). 
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становив 18,2 %, 2016 – 16,5 %, 2015 – 15 %, 2014 – 12,5 %. Ці цифри засвідчують висхідні корупційні 
процеси в литовській економіці. Заробітна плата «в конвертах» і приховування доходів є основними 
корупційними практиками в середовищі литовського бізнесу. 

Індекс тіньової економіки країн Балтії показує, що з-поміж країн Балтії саме в Литві є найвищий 
рівень хабарництва, особливо у сфері державних закупівель. Наприклад, за 2018 рік литовські 
компанії заплатили в середньому 13,8 % від суми контракту для забезпечення собі перемоги в тендері 
на державні закупівлі. Деструктивна динаміка очевидна: за результатами згаданого індексу 2017 року 
цей показник становив 10,1 %. Для порівняння: у 2018 році відсоток таких неправомірних виплат 
у Латвії становив 5,3 %, в Естонії – 2,5 % від суми контракту1. Наведені дані засвідчують наявність 
серйозних проблем у сфері ефективних механізмів економічного контролю в Литві, де тіньова 
економіка підриває справедливу конкуренцію та знижує зацікавленість закордонних інвесторів. 

За результатами опитування Євробарометра 2019 року, 37 % опитаних керівників литовських 
компаній, які беруть участь у державних закупівлях, відзначили, що в останні три роки корупція 
перешкоджає їм вигравати державні тендери2. Литовський бізнес озвучує, що корупція є більш 
поширена в муніципальних закупівлях (67 % респондентів), ніж у державних (50 %)3. Литовський 
бізнес озвучує претензії щодо відсутності прозорої інформації про державні закупівлі. Також Литві 
не вистачає прозорості в питанні видачі дозволів на будівництво; інформаційна система державного 
нагляду «IS Infostatyba» не здатна оцінити всі ризики. 

Литва, як і інші країни Балтії та й усього світу, у 2020 році стикнулися з новим викликом 
запобігання та протидії корупції в умовах стрімкого поширення пандемії коронавірусної інфекції 
COVID-19. Корупційні практики у сфері охорони здоров’я зменшують спроможність реагувати 
на пандемію та позбавляють належної медичної допомоги багатьох громадян. Закупівля 
медикаментів та обладнання, розподіл медичних засобів та гуманітарної допомоги у національних 
системах охорони здоров’я є однією зі сфер з високим рівнем корупції в умовах пандемій. Відтак, 
зростає значення публічної інформації, відкритих баз даних, на основі яких громадяни можуть 
дізнатися хто що, в кого і за якою ціною закуповував для протидії пандемії. Відзначимо, що всі 
країни, зокрема й Балтії, у 2020 році стикнулися з нестачею медичних препаратів та обладнання через 
коронавірусну інфекцію COVID-19. Ця безпрецедентна ситуація посилює тиск на прозорість 
державних закупівель. 

Особливо уразливим до корупції залишається банківський сектор Литви. Не лише через 
Естонію та Латвію, але й через Литву, відмивалися значні суми грошей. Литва є надзвичайно уразлива 
до відмивання грошей через свої банки. Після того, як литовські філії «Swedbank», «DanskeBank» і 
«Nordea» були запідозрені у причетності до таких протиправних дій, активно конструюються нові 
механізми запобігання злочинам із корупційною складовою. Литовські банки «Ūkio bankas» 
(закритий у 2013 р.; тільки наприкінці січня 2020 року було завершене досудове розслідування) та 
«Snoras» (оголосив банкрутство у 2011 році) були основними банками, через які переводилися кошти 
російським інвестиційним банком «Трійка Діалог» (мова про глобальну схему відмивання коштів 
«Troika Laundromat»). Ще у середині 2000-х років, коли Литва вже була членом ЄС, банк «Трійка 
Діалог» створив близько 75 взаємопов’язаних офшорних компаній, щонайменше 35 із яких мали 
відкриті рахунки у Литві, зокрема в «Ūkio bankas». Саме згадані процеси, а також рекомендації Ради 
Європи 2019 року4, активізували в Литві кампанію з протидії відмиванню грошей, хоча закон «Про 
запобігання відмиванню грошей» був прийнятий Литвою ще у 1998 році. 

Очевидно, що останнім часом не лише зміцнився контроль держави над фінансовими 
компаніями, а й посилилася превенція відмивання грошей. Одна з нових тактик Литви у протидії 

                                                      
1 Sauka, A., Putniņš T. (2019). Shadow Economy Index for the Baltic Countries 2009–2018. 
<https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2019-05/SSERiga_Shadow_Ecnomy_Index_2018_1.pdf>  
(2020, січень, 30). 
2 Flash Eurobarometer 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU (2019). 
<https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2248_482_ENG> (2020, лютий, 21). 
3 Markevičienė, Е. (2020). Korupcijos Lietuvoje mažiau, bet tik ne viešuosiuose pirkimuose. Verslo žinio. 

<https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2020/01/14/korupcijos-lietuvoje-maziau-bet-tik-ne-viesuosiuose-pirkimuose# 
ixzz6HbXymRiQ> (2020, лютий, 24). 
4 Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Lithuania. Fifth Round Mutual Evaluation Report 
(2018). <https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-evaluation-of-anti-money-laundering-measur/16809247ed> 
(2020, грудень, 26). 
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відмиванню грошей полягає в тому, що досудові розслідування починаються, як тільки виникають 
підозри щодо непрозорого походження доходів. Також у Литві посилюється регулювання 
криптовалют: оператори криптовалютних обмінників і депозитних коштів зобов’язані реєструватися 
в Реєстровому центрі. В країні активізувалася фінансова розвідка, зокрема в частині віртуальних 
валют і в секторі фінансових технологій FinTech. Литва доволі активно реагує на появу щораз нових 
схем відмивання грошей. Отже, на нашу думку, з одного боку, у Литві зміцнився контроль над 
фінансовими компаніями та їх самоконтроль, однак з іншого – виникають нові небезпеки, пов’язані 
з появою цифрових валют, віртуалізацією глобальної економічної системи. 

На запобігання корупції спрямований й ухвалений у 2018 році Сеймом Литви закон на основі т. 
зв. «списку Магнітського». Цим законодавчим актом заборонений в’їзд до Литви іноземцям, причетним 
до корупції, відмивання грошей або порушення прав людини. На момент прийняття цього акту під його 
дію підпадало 49 громадян Російської Федерації; список осіб розширюється. Відтак Литва стала одною 
з перших країн світу, яка внесла до свого законодавства обмежувальні зміни щодо іноземних громадян 
(раніше це зробили США, Канада, Естонія). Внесені новації передбачили п’ятирічну заборону на в’їзд 
іноземного громадянина на державну територію Литви, якщо є підстави вважати, що він вчинив 
корупційний злочин, причетний до відмивання грошей і порушень прав людини тощо. 

Дані «Центру реєстрів» (https://www.registrucentras.lt/) про кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) юридичних осіб у Литві є менш прозорими та доступними, ніж в інших пострадянських 
країнах Балтії. Станом на 10.01.2020 р. планувалося оприлюднити реєстр бенефіціарних власників 
(контролерів) юридичних осіб, однак станом на кінець березня 2020 року інформація про запуск 
такого реєстру відсутня. Відзначимо, що така ситуація не є особливістю саме Литви: на початок 
2020 року в 17 із 27 держав-членів ЄС був відсутній централізований реєстр бенефіціарів власників 
компаній, доступний для ознайомлення. 

Проблемою Литви залишається те, що бізнес-компанії не бажають інвестувати в системи 
внутрішнього контролю для запобігання, розслідування та ліквідації корупції у межах своїх 
організацій1. Найчастіше, вся внутрішньоорганізаційна антикорупція завершується підписанням заяв 
про відсутність конфлікту інтересів. Амбівалентність в антикорупційній культурі керівників бізнес-
компаній очевидна: за даними аналізу Служби спеціальних розслідувань, 82 % керівників бізнесу 
хочуть більш жорсткого виконання антикорупційних законів, однак лише 20 % висловлювалися 
за перевірку антикорупційним органом їх організацій2. Очільники литовського бізнесу дуже часто 
озвучують тези про корумпованість державного сектора, однак синхронно самі ж проявляють 
корупційний прагматизм і не докладають зусиль, щоб їх компанії не «підживлювали» корупцію 
своїми пропозиціями. 

Високий ризик корупції несе в собі судова влада Литви. Хабарі, нерегулярні виплати досі є 
частими практиками в обмін на сприятливе рішення суду. Приблизно третина компаній та громадян 
Литви незадовільно оцінюють незалежність судів і суддів своєї держави3. Окрім цього, кожен десятий 
суддя Литви вказав, що стикається з неправомірним тиском на нього, щоб вирішити справу бажаним 
чином4. Відтак не дивно, що одним із найбільших успіхів антикорупційної протидії в Литві 
вважається масштабна операція проти корупції в судовій владі. Служба спеціальних розслідувань 
отримала докази того, що задля ухвалення «потрібних» рішень суддями низки литовських судових 
інстанцій отримано неправомірної вигоди на загальну суму 400 тис. євро. У лютому 2019 року було 
заарештовано 26 осіб, восьмеро з яких – судді, п’ятеро – адвокати; згодом кількість підозрюваних 
розширилась до 48 осіб. Це була найбільша операція від часу створення у Литві антикорупційної 
інституції, спрямована на протидію «торгівлі правосуддю». Однак, станом на 01.04.2020 р. по справі 
все ще відбувалося слідство та покараних за корупцію не було. Вважаємо, що саме від справедливого 

                                                      
1 Šuliokas, J., Segers, L. (2019). Is Lithuania doing enough to fight corruption?  
<https://en.delfi.lt/culture/is-lithuania-doing-enough-to-fight-corruption.d?id=77248197> (2020, січень, 09). 
2 Special investigation service of the Republic of Lithuania. Activity Report 2018 (2019). 
<https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_stt_ataskaita2018-eng.pdf> (2020, січень, 21). 
3 EU Justice Scoreboard 2017: justice systems becoming more effective, but challenges remain (2017). 
<file:///D:/Media/Downloads/EU_Justice_Scoreboard_2017__justice_systems_becoming_more_effective__ 
but_challenges_remain.pdf> (2020, січень, 27). 
4 Independence, Accountability and Quality of the Judiciary. Performance Indicators 2017 ENCJ Report 2016–2017 
(2017). Paris: Co-funded by the Justice Programme of the European Union. 
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розгляду таких резонансних справ узалежнена й антикорупційна культура громадян, і авторитет 
антикорупційних інститутів, і рівень довіри населення до судової влади. 

Значні кроки Литвою зроблені для мінімізації політичної корупції. Зокрема, заборонено 
фінансування партій, політиків і виборчого процесу юридичними особами; прийнято закон про 
лобізм; ухвалено кодекс поведінки політиків (із запровадженням санкцій); мінімізовані різноманітні 
імунітети і т. д. У Литві (як і в Естонії та Латвії) унормовано фінансування політичних партій і 
виборчих кампаній, встановлено обмеження на суми пожертв і санкції за їх порушення. Політичні 
партії Литви (як і інших країн Балтії) зобов’язані звітувати про свої фінанси та розкривати імена 
донорів. 01.01.2020 р. у Литві запроваджено новий1 режим фінансування політичних партій та 
виборчих кампаній з огляду виявлені численні прогалини у законодавстві, які спричиняли масштабні 
зловживання суб’єктів литовської політики, найперше – в частині фінансування політичних партій. 
Жорсткішими стали санкції за порушення вимог фінансування політичних партій та декларування 
пожертв. Нові механізми спрямовані на посилення контролю за джерелами та розміром фінансових 
надходжень, а також за витратами політичних партій. 

Зауважимо, що литовське антикорупційне законодавство удосконалюється й у частині інших 
значущих питань. Наприклад, у 2019 році внесені зміни до антикорупційного закону 2002 року 
в частині надання захисту особам, які повідомляють про випадки підозри у корупції у своїх 
організаціях. Також відзначимо, що у 2018 році Литва прийнята до Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР); цей процес мотивував активізацію регуляторної та 
антикорупційної політики. Приєднання до ОЕСР стимулювало нові реформи державних підприємств 
та додатковий акцент на запобіганні та протидії корупції. 

Власне лобіювання є однією з найуразливіших до корупції сфер. Литва залишається єдиною 
пострадянською державою Балтії, де питання лобізму унормоване, наявний реєстр лобістів 
(https://lobistai.lt/lobistai). Потреба регулювання лобізму в цій країні виникла з огляду на те, що 
більшість справ, розслідуваних Службою спеціальних розслідувань, були пов’язані саме з діяльністю 
парламентарів. Протиправні дії полягали, найперше, у незаконному впливі на законотворчість, 
порушенні порядку фінансування політичних партій2. У 2000 році було прийнято Закон Литовської 
Республіки «Про лобістську діяльність» (набрав чинності у 2001 році). Литовське законодавство 
прямо заборонило колишнім посадовцям протягом року після закінчення державної служби 
лобіювати чиїсь інтереси. Однак і нині в Литві, попри дію закону, не сформована культура лобістської 
діяльності, відсутні усталені звички діяти в площині законотворчості виключно через лобіста3. Це 
доводить, що дуже часто «молоді» демократії, такі як Литва, виконуючи рекомендації для країн-
кандидатів на вступ до ЄС, унормовували важливі питання, однак їх практична реалізація з огляду 
на інституційні та ціннісні причини суперечила прийнятим правовим нормам. Отже, унормування 
лобізму в Литві не сприяв наразі формуванню системи цивілізованого лобізму. Очевидною є 
необхідність виведення лобізму за рамки, ширші інституційних, зокрема – ціннісні. 

Відзначимо, що в країнах Балтії, зокрема й Литві, сегмент антикорупційних організацій 
у структурі національних громадянських суспільств загалом не надто розвинений. Однак у Литві нині 
антикорупційний «третій сектор» є порівняно активним актором антикорупції. Припускаємо, що 
формуванню такого сегмента громадянського суспільства сприяла всебічна підтримка експрезидента 
Литовської Республіки Д. Грибаускайте (2009–2019), її часті зустрічі з представниками 
антикорупційних організацій і загалом непримиренність щодо деструктивних практик. Окрім 
литовського відділення міжнародної НУО Transparency International (https://www.transparency.lt/), 
функціонує низка національних антикорупційних НУО, зокрема: 

– молодіжний антикорупційний рух «Білі рукавички» («Baltosios pirštinės»; 
https://www.baltosiospirstines.lt/) діє з 2012 року; запобігає електоральній корупції; 

– НУО «Литва без тіні» («Lietuva be šešėlio»; https://www.beseselio.lt/) діє від 2013 року; 
запобігає тіньовій торгівлі. Платформа організації уможливлює повідомлення кожним громадянином 
про факти незаконної торгівлі, найперше – алкогольними та тютюновими виробами, паливом; 
                                                      
1 Keisis politinių partijų ir kampanijų finansavimo tvarka (2019). Mokesčių žinių, 47 (1131). 
2 Яровой, Т. С. (2017). Європейський лобізм, як дороговказ для вітчизняних законотворців: досвід Республіки 
Польща та Литовської республіки. E-Journal Державне управління: удосконалення та розвиток, 8. 
<http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1279> (2019, грудень, 29). 
3 Газізов, М. М. (2015). Європейський досвід лобістської діяльності: уроки для України. Вісник Національної 

Академії державного управління при Президенті України, 4, 60. 
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– ініціатива «Біла хвиля» («Baltoji banga»; https://baltojibanga.lt/), заснована у 2007 році. 
Об’єднує відповідальний литовський бізнес, який пропагує прозорі ділові практики. Довкола «Білої 
хвилі» згуртовані близько 60 бізнес-компаній, які домагаються прозорої участі у державних 
закупівлях, безумовної сплати податків, прозової звітності власників перед працівниками. 

Про рівень громадської антикорупції у певній країні свідчить і ефективність розвідувальної 
журналістики. В Литві найбільше антикорупційний напрямок журналістських розслідувань розвиває 
Інтернет-портал 15min.lt та LRT (Литовське національне радіо і телебачення). Функціонує 
Литовський центр розслідувальної журналістики «Стіна» («Siena») (https://www.siena.lt/)1. Водночас, 
за оцінкою очільниці Литовського центру журналістики Дж. Донаускайте, у Литві ще небагато 
журналістів, компетентних і незалежних, здатних проводити якісні антикорупційні дослідження2. 

Наше дослідження дозволило зробити низку висновків. Очевидно, що Литва поступово 
віддаляється від свого сприйняття на міжнародній арені як країни, якій вигідна корупція, однак 
різноманітним деструктивним практикам запобігання та протидія є недостатньою. Корупція гальмує 
поступальний демократичний розвиток Литви, перешкоджає розвитку бізнесу (особливо малого та 
середнього), стримує іноземних інвесторів. Державні закупівлі, державні послуги є сферами, в яких 
корупція представлена найчіткіше. Поширеними є такі форми корупції, як непотизм, кронізм, 
фаворитизм, а основними сферами, ураженими корупцією, залишаються тіньова економіка, ухиляння 
від сплати податків, непрозорі державні закупівлі, нецивілізований лобізм, зловживання у сферах 
охорони здоров’я, будівництва та ін. 

Попри кримінальну та адміністративну відповідальність за корупцію в державному та 
приватному секторі, антикорупційні закони у Литві не застосовуються ефективно. Топ-корупція часто 
залишається безкарною, а судові процеси є затяжними. Безкарність за корупційні правопорушення та 
правопорушення, пов’язані з корупцією підриває довіру до інституту держави і створює сприятливий 
ґрунт для майбутніх корупційних практик. Відтак очевидними є причини, чому в політико-правовій 
культурі литовців не узвичаюються розуміння рішуче протидіяти випадкам корупції, а натомість 
зберігаються елементи корупційного прагматизму. 

Хоч антикорупційна інституція Литви виявляє щораз більше корупційних кейсів, розкриває 
складні корупційні схеми, однак переслідування корупціонерів не видається переконливим. Значній 
кількості підозрюваних і звинувачених у корупції вдається ухилитися від реального покарання; 
покарання часто обмежуються незначними штрафами тощо; розміри штрафних санкцій часто 
неспіввідносні тій шкоді, яка була заподіяна злочинами з корупційною складовою, та й стягнення 
штрафів часто є проблематичним. Водночас громадяни проявляють невисокий інтерес до долучення 
в процеси управління державою, зокрема й в частині антикорупції. Більшість реформ, які проводяться 
в Литві, не супроводжуються широкими консультаціями з громадськістю, зацікавленими сторонами. 

Відтак, зроблений антикорупційний поступ Литві необхідно закріплювати та посилювати, щоб 
створити стійке до корупції середовище. Нинішня стагнація в запобіганні та протидії корупції 
засвідчує: попри членство в ЄС, Литва ще недостатньо використовує новітні інструменти, дієві для 
стримування корупції на нинішньому етапі розвитку держави та суспільства, а рівень демократичної 
антикорупційної культури населення невисокий, відсутній масштабний громадський осуд корупції та 
корупціонерів. 
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It is determined that organizational support for the formation of a competent political and governing 
elite in Ukraine requires: the formation of a perfect theoretical and practical base following the 
foundations of state formation in the countries of the European Union, the introduction of an open 
recruitment system, the consolidation of the political and governing elite, liquidation of existing 
corruption schemes, increasing openness in relations between the political and governing elite with 
the media, cooperation between the political and governing elite and civil society institutions, the 
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Дефініція “українська політико-управлінська еліта” тільки частково відображає ціннісну та 
функціональну сутність закритої групи, яка має безпосередній вплив на прийняття управлінських 
рішень, проте не відповідає викликам сьогодення – пріоритетним орієнтирам розвитку 
життєдіяльності громади та країни в цілому, консолідації та єдності суспільства, забезпечення сталого 
економічного та соціального розвитку. Досить прикро, що саме ці негативні моменти в історії країни 
відбуваються постійно протягом декількох десятиліть, адже завдання політико-управлінської еліти 
полягає у формуванні та забезпеченні політичних та державно-управлінських рішень, у яких 
відображені інтереси українського суспільства. 

Передусім варто акцентувати увагу на тому, що завдання удосконалення процесів формування 
політико-управлінської еліти може бути реалізованим на вищому рівні політичної еліти ‒ 
парламентаріями, членами кабінету міністрів, експертами, радниками, помічниками президента тощо. 
Їх реалізація значно залежить від якісного кадрового складу, прийнятих політичних рішень, а також 
їх відображення від стану громадської думки в країні. 

Побудова сучасних моделей розвитку політико-управлінської еліти базується не лише 
на формальних, але і на неформальних принципах у державному управлінні. Адміністративно-
державна діяльність політико-управлінської еліти орієнтована на відвертість в управлінні, 
на ефективне здійснення управлінських завдань. У зв’язку з цим найбільш прийнятною буде та 
модель розвитку політико-управлінської еліти, яка дасть змогу врахувати як управлінський досвід 
України, так і нові тенденції в управлінні українським суспільством 1. 

На думку експерта із зазначеної тематики М. Пірен, сучасній політико-управлінській еліті 
повинні бути притаманні наступні аспекти: 

‒ висока професійна компетентність, готовність і грамотність в оцінках ефективності 
розробки і прийняття управлінських рішень, прогнозування наслідків їх виконання; 

                                                      
1 Лопушинський, І.П. (2010). Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд 
на проблему. Актуальні проблеми державного управління, 1, 22-30.  
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‒ уміння формувати працездатні групи виконавців для розв’язання проблем державного 
управління; 

‒ уміння об’єднувати людей на основі суспільних цінностей і принципів; 
‒ навички роботи з інформаційними ресурсами й уміння обробляти велику кількість джерел 

інформації, оцінюючи їх корисність і достовірність; 
‒ комунікативні навички, володіння технологіями ефективного спілкування та здійснення 

управлінського впливу, використання різноманітних засобів комунікації; 
‒ здатність підтримувати атмосферу взаємодії й співробітництва всередині управлінських 

структур та поза їх межами в інтересах вирішення управлінських завдань та проблем 
державотворення1. 

Тому основні напрями формування політико-управлінської еліти передбачають застосування 
функціонально-компетентісного підходу2. 

З огляду на це та сучасну ситуацію в Україні, визначимо основні напрями організаційного 
забезпечення формування компетентної політико-управлінської еліти. 

1. Формування досконалої теоретичної та практичної бази відповідно до основ 
державотворення в країнах Європейського Союзу. 

Модернізація державного управління за європейськими стандартами, безумовно, забезпечить 
адаптацію адміністративних систем держави до загальної європейської моделі, що призведе 
до внутрішньої трансформації діяльності органів державної влади та їх взаємодію з суспільством. 

Першочерговими завданнями української держави є створення відповідного теоретичного 
підґрунтя і політичної практики відповідних принципам державотворення країн-членів Європейської 
спільноти. Тому, для стабілізації політичної системи Україна потребує якісної зміни виборчої системи 
та узгодження загальних правил ведення виборчого процесу. Розвиток і зміцнення основних 
принципів демократії, таких як свобода вибору, ідеологічний плюралізм, правова держава, 
громадянське суспільство сприяють налагодженню ефективної роботи основних підсистем 
суспільства3. 

Перш за все політико-управлінській еліті необхідно: ставити соціальні цілі; вибирати моделі 
соціального розвитку з урахуванням потреб країни; регулювати соціально-політичні протиріччя 
у суспільстві; запропонувати ідеологію суспільству, як сукупність цінностей та ідеалів, адекватну 
демократичному розвитку країни й менталітету людей. 

2. Впровадження відкритої системи рекрутування. 
Світ та українське суспільство очікує від української влади дійсно конкретних реформ, а 

не просто змін до Податкового кодексу чи певних кроків із дерегуляції бізнесу і децентралізації 
владних відносин. Реформ, які сприятимуть очищенню влади та боротьбі з корупцією. Не імітації, а 
дійсних економічних реформ, скерованих на створення мало затратних підприємств (і цілих галузей) 
та модернізації старих, що функціонуватимуть на новітніх інноваційних технологіях, ефективна 
діяльність яких і стане головним компенсатором забезпечення зростання доходів до бюджету4. 

Запорукою якісного оновлення влади є необхідність запровадження нової, пропорційної 
виборчої системи з відкритими списками на всіх рівнях влади для української політичної практики. 
Це надасть прозорості висловленню політичної думки електорату, а політична еліта буде висунута, 
що чітко відображатиме настрої громадян. Преференційне голосування – це фундаментальна основа 
для подолання суттєвих проблем сьогодення, включаючи відповідальність партій перед виборцями та 
виконання передвиборчих обіцянок. 

Оскільки Україна обрала пріоритетним зовнішньополітичним вектором приєднання 
до Європейського співтовариства, необхідно враховувати той факт, що практично всі країни Західної 
та Центральної Європи використовують пропорційну виборчу систему. 

Слід враховувати, що в Україні взаємодія еліт відбувається за двома моделями: горизонтальною 
та вертикальною. Горизонтальна модель передбачає посилення ролі політичних еліт, появу елементів 

                                                      
1 Пірен, М. (2005). Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні. Київ. Вид-во 
НАДУ, 204.  
2 Томашевська, Т. (2016). Застосування функціонально-компетентісного підходу в механізмі формування 
політико-управлінської еліти. Теорія та практика державного управління, 4 (55), 55-61. 
3 Щедрова, Г.П. (2013). Формування політичної конкуренції еліт в сучасній Україні. Луганськ: Вид-во “Елтон-2”. 
4 Шевчук, П. (2015). Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави. Ефективність 

державного управління, 42, 29-38. 
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поліархії, зменшення впливу центру на хід політичного процесу, поглиблення політичної 
конкуренції. Вертикальна модель передбачає сильну президентську владу, при якій оновлення еліти 
зокрема і функціонування держави загалом підкоряються позасистемним правилам гри. 

Ось чому необхідно поєднувати горизонтальну та вертикальну інтеграцію, ефективну систему 
набору, щоб забезпечити високу професійну компетентність. 

Також, слід пам’ятати, що модернізація політичного управління як основної організаційної 
умови вдосконалення механізмів його набору в Україні потребує вирішення ряду системних проблем. 
Як вважають вітчизняні фахівці, “політичні зміни у країні, породжені Євромайданом, відкривають 
для кожної зі сторін взаємодії можливість звільнитися від рудиментів тоталітарної психології й 
політичної поведінки. Засобами заохочення державних інституцій до такого кроку мають бути: 

1) запровадження реальної транспарентності органів влади й державного управління, а також 
працівників правоохоронних органів і суддів, державний контроль за співвідношенням офіційних 
прибутків та фактичних витрат їх та їхніх рідних; 

2) якнайшвидше входження у простір європейської політичної культури і європейського права; 
3) створення режиму всебічного сприяння вітчизняним, зарубіжним і міжнародним неурядовим 

організаціям, моніторинговим групам, аналітичним центрам, які вивчають та аналізують стан 
взаємовідносин між державою й суспільством в Україні, неприпустимість їх дискримінації за фактом 
іноземного походження1. 

3. Консолідація політико-управлінської еліти. 
Для політичної еліти важливо консолідувати різноманітні інтереси і волевиявлення в єдину 

результуючу волю і тим самим розширити свою соціальну базу. У підсумку, її остаточні рішення – це 
результат узгодження і корегування курсів, врахування всього розмаїття соціальних позицій 
на загальнодержавному і місцевому рівнях. Влада еліти сильна і стабільна, якщо її рішення 
раціональні, їх реалізація ефективна і в суспільстві досягнуто баланс соціальних інтересів. 

Однак нинішній українській еліті бракує консолідованого розуміння національних інтересів та 
національних перспектив, а правляча еліта уникає вирішення питань, що загрожують національній 
єдності, затримуючи їх рішення на невизначений час. Важливою формою консолідації демократичної 
еліти є також коаліція. 

Якісним кроком до консолідації політичної еліти можна вважати конвергенцію еліт. 
Синонімічний ряд на ряду із поняттям “конвергенція” є слова “наближення”, “подібність”, 

“уподібнення”, які вживаються під час аналізу соціально-економічного простору окремих країн2. 
Вітчизняна дослідниця О. Балацька3 визначає, що у політичній науці вона має на увазі досягнення 
не короткочасних компромісних домовленостей, а формування стійкого консенсусного поля 
міжелітної взаємодії, довготривалий процес об’єднання окремих політичних груп у єдину 
демократичну еліту. 

Звичайно, не існує єдиної класичної моделі чи єдиного методу для вирішення всього комплексу 
проблем, що гальмують процеси національної консолідації політичної та адміністративної еліти. 
Ключову роль у цьому процесі відіграє державна політика, в рамках якої повинна бути розроблена та 
впроваджена національна стратегія консолідації. 

4. Ліквідація наявних корупційних схем. 
Корупція, незважаючи на розпочаті та частково здійснені реформи, прийняття цілого ряду 

важливих антикорупційних законів та створення антикорупційних інститутів, залишається однією 
з найбільш болючих та гострих проблем українського суспільства. 

Багаторічне існування корупції в України виключає можливість швидкого її подолання, вона є 
явищем динамічним, має високий рівень латентності, прояви корупції і їх розповсюдженість залежить 
від соціальних умов в кожному суспільстві. Тому боротьба з корупційними проявами повинна 
ґрунтуватися на основі регулярних оцінок ситуації в державі, а стратегії зі зниження рівня корупції 
мають бути розрахованими на тривалий період, Для цього в країні необхідно продовжити регулярні 
спеціальні дослідження, які надають емпіричний матеріал для подальших антикорупційних реформ. 
                                                      
1 Майборода, О.М. (2013). Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса 
НАН України. 
2 Лукяненко, Д., Чужиков, В., Вожняк, М. (2010). Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Київ. 
КНЕУ, 32. 
3 Балацька, О.Б. (2010). Інституційні форми міжелітної взаємодії: політологічний аналіз. Наукова періодика 

України. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_14> (2020, березень, 22). 
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Зараз для України важливо, перш за все, забезпечити неминучість покарання за корупційні 
злочини, а також узгодженість роботи різних спеціалізованих відомств. 

В Україні не існує антикорупційної стратегії вже більше року, тому міжнародні партнери 
домовляються про те, що такий документ має бути створений і має діяти найближчим часом. 

Нова стратегія боротьби з корупцією має на меті перевести послуги в Інтернет-простір, у першу 
чергу в сферах з ризиком корупції. Стратегія повинна бути реальною, органічною, відповідно 
до основних напрямків реформ, які зараз проводяться в Україні. По-перше, стратегія повинна 
зосередитись на діджиталізації роботи органів влади. Ініціатива діджиталізації Президента В.О. 
Зеленського “Держава в смартфоні” передбачає передачу максимальної кількості послуг в Інтернеті, 
адже саме для боротьби з корупцією можна використовувати саме цифрові технології. По-друге, 
важливо, щоб стратегія була чіткою та була орієнтована на конкретні теми, пов’язані з корупцією: 
державні банки, енергетика, видобувна галузь, оборона. Документ повинен досягти балансу між 
запобіганням та покаранням за корупцію, щоб верховенство закону в кінцевому підсумку стало 
основою для ефективності всіх заходів, що вживаються для реалізації цієї стратегії. 

Успадкування кращих практик інших країн у подоланні корупції – не єдина можливість 
подолати корупційний глухий кут. В Україні проблема корупції не є простою, вона має багато вимірів 
і нюансів, а тому до неї потрібно підходити системно та всебічно. 

Антикорупційна стратегія повинна передбачати: 
‒ загальні принципи запобігання корупції, зокрема принципи: формулювання 

антикорупційної політики; цілісність; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; фінансовий 
контроль; перевірки цілісності; захист викривачів корупції; доступ до інформації; 

‒ особливості запобігання корупції у різних сферах, зокрема: політичній сфері; на державній 
службі; в судовій системі та правоохоронних органах; державному, муніципальному та приватному 
секторах тощо; 

‒ засоби забезпечення неминучості політичної, дисциплінарної, адміністративної 
кримінальної та цивільно-правової відповідальності – як чинник стримування корупції; 

‒ засоби формування негативного ставлення до корупції та посилення антикорупційної 
діяльності громадян; 

‒ механізм імплементації та оцінки результатів реалізації заходів антикорупційної стратегії. 
Для реалізації заходів, передбачених Антикорупційною стратегією, слід прийняти Державну 

програму її виконання із зазначенням строків, виконавців, ресурсів та показників ефективності – для 
усунення будь-якої ненормативності в реалізації цих заходів. 

На цьому етапі важливо зосередитись на забезпеченні максимальної доброчесності всіх осіб, 
уповноважених виконувати функції держави та місцевого самоврядування, прозорості діяльності 
державних установ, виявленні та нейтралізації існуючих у різних сферах корупціогенних ризиках, які 
становлять загрозу для прав людини та функціонування впливу корупції у всіх відповідних сферах як 
чинник побудови демократичного, соціального суспільства та верховенства права. 

5 Підвищення відкритості у взаємовідносинах політико-управлінської еліти та засобами 
масової інформації. 

Роль засобів масової інформації у сучасному демократичному суспільстві суттєво зростає, 
рівень їх політичної культури має особливе значення. Засоби масової інформації можуть стримувати 
політичне протистояння в суспільстві, перетворивши його на форму діалогу та співпраці між різними 
політичними силами. 

Реальний рівень відкритості влади залежить від якості функціонування ЗМІ. Слід підкреслити, 
що забезпечення відкритості органів державної влади є двостороннім процесом. З одного боку, існує 
суспільний попит на об’єктивну та вичерпну інформацію про діяльність державних органів, активну 
позицію громадянського суспільства стосовно уряду держави. З іншого боку, рівень відкритості 
визначається реальною діяльністю конкретних державних органів1. 

За роки незалежності в Україні відбулася дестатизація та демонополізація друкованих та 
електронних ЗМІ. У 1998 році проект “Концепції роздержавлення ЗМІ в Україні” був винесений 
на розгляд Верховної Ради України, який передбачав позбавлення органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування власних засобів масової інформації. Це було компенсовано створенням 

                                                      
1 Меліхов, К.В. (2010). Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення органів державної влади. Теорія і 

практика соціального управління, 27(31), 60-64. 
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прес-служб, які б передавали офіційну інформацію в ЗМІ через прес-конференції. Здавалося, що 
роздержавлення та приватизація засобів масової інформації повинні кардинально змінити ситуацію 
та сприяти демократизації суспільства. Фактично це перетворилося на контроль над власниками ЗМІ. 

В Україні популярні засоби масової інформації перебувають у руках найбагатших людей, які 
таким чином намагаються впливати на політичне життя країни. Власники інформаційних агентств та 
мереж, комп’ютерних баз даних у сучасному світі стають однією з домінуючих політичних еліт, що 
називається “медіакратією”, яка за відсутності розвиненого громадянського суспільства становить 
серйозну загрозу демократичним процесам. Цьому можна запобігти, створивши альтернативні 
джерела інформації, посиливши громадський контроль над ЗМІ. У деяких демократіях також 
приймаються закони, які забороняють концентрацію преси і тим самим запобігають обмеженням прав 
людини. Оскільки медіа-індустрія потребує значних коштів, іншим джерелом фінансування засобів 
масової інформації є доходи від реклами, що також є формою демократії. Однак і тут засоби масової 
інформації залежать як від уподобань, так і від засобів рекламодавців. Тому говорити про повну 
незалежність “четвертої сили” неможливо. Свобода ЗМІ є складовою частиною демократії. Водночас 
журналіст не має права ображати честь та гідність громадян, закликати до порушення законів, 
розголошувати державну таємницю та спотворювати факти1. 

Для підвищення відкритості у відносинах між політичною елітою та ЗМІ необхідно: 
‒ привести чинне інформаційне законодавство України у відповідність до положень Закону 

шляхом подальшого внесення змін до чинних Законів України та інших нормативно-правових актів; 
‒ розробити та прийняти окремі законодавчі акти, які охоплюватимуть норми та положення, 

що виходять за межі предмета цього Закону, наприклад, питання “офіційної інформації”; 
‒ сприяти та роз’яснювати положення Закону, організовувати та проводити інформаційні 

кампанії, конференції, тренінги, семінари не тільки для державних службовців, але й широкої 
громадськості; 

‒ забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації фахівців із зв’язків з громадськістю та 
працівників відповідних підрозділів для доступу до публічної інформації, зокрема на основі 
навчальних планів Національної академії державного управління при Президентові України2. 

6. Співробітництво політико-управлінської еліти з інститутами громадянського суспільства. 
Інститути громадянського суспільства визнані важливими партнерами у розробці державної 

політики від стадії ідеї до практичної реалізації. Відповідно до демократичних стандартів, 
на сучасному етапі розвитку країни Уряд створює умови для здійснення інститутами громадянського 
суспільства функцій незалежного контролю за діяльністю виконавчої влади, надаючи цим установам 
доступ до публічної інформації, в т.ч. у таких соціально важливих сферах, як державні закупівлі, 
впровадження інфраструктури, моніторинг навколишнього середовища тощо. 

Власне й міжнародний досвід та історична практика також свідчать, що одним із ефективних 
напрямів реформування системи державного управління на демократичних засадах є застосування 
системного діалогу між політичною елітою і громадянами як визначального організаційного 
принципу державного управління і як ціннісного показника ступеню його демократичності та 
ефективності. 

Принцип політичного діалогу відіграє важливе значення в системі державного управління, де 
він виступає як один з визначальних, оскільки сприяє зміцненню єдності політичної еліти та 
інститутів громадянського суспільства, узгодженню різнопланових суспільних інтересів і, зрештою, 
зростанню політичної і соціально-економічної стабільності3. Ураховуючи запит громадянського 
суспільства щодо прозорості, відкритості та підзвітності державних інституцій, Уряд України 
докладає постійних зусиль для системних змін державного управління. 

Сьогодні команда Президента починає активно використовувати новітні технології, щоб 
забезпечити більш відкритий та прозорий процес прийняття рішень, реагувати на очікування 
громадян та надавати адміністративні послуги в Інтернеті. Має бути сформований та впроваджений 
проект співпраці політично-управлінської еліти з інститутами громадянського суспільства, згідно 
                                                      
1 Матвієнків, С. (2005). Мас-медіа і демократизації сучасного суспільства. Науковий вісник Ужгородського 

університету, 2, 216-223. 
2 Нестеряк, Ю.В. (2012). Нормативно-правові основи державної інформаційної політики України в умовах 
розвитку інформаційного суспільства. Теорія та практика державного управління, 4, 111-119. 
3 Даниленко, Л.І. (2016). Соціально-ціннісні орієнтири парламентської діяльності: Цінності, стандарти, 

компетентність в парламентській діяльності. Київ: НАДУ, 29-40. 
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з яким українська еліта разом з інститутами громадянського суспільства повинна розробити плани 
дій, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності громадські установи та громадськість. 
Реалізація цих документів підтвердить прихильність демократичним стандартам та цінностям, 
застосуванню принципів відкритого управління. 

Перш за все, необхідно передбачити заходи щодо: впровадження відкритості у галузі освіти та 
науки, охорони навколишнього середовища, бюджетного процесу та отримання міжнародної 
технічної допомоги; реалізація Ініціативи прозорості видобувних галузей та Ініціативи прозорості 
будівництва; розвиток системи державних закупівель; створення онлайн-платформи для взаємодії 
органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства; відкриття інформації про 
вигідних власників; запровадження пріоритетних електронних послуг тощо. 

Слід зазначити, що органи державної влади повинні дотримуватися принципів надання точної, 
релевантної, повної, об’єктивної, своєчасної, зрозумілої інформації про напрями стратегії розвитку, 
програм та служб, про реальні справи та їх ситуацію в районах компетентність, щодо планів та 
результатів їх виконання тощо. Інформація про звітність повинна бути доступною і містити не тільки 
кількісні, але й якісні показники. Необхідно забезпечити не лише відкритий доступ до інформації, але 
й можливість свободи критики, вільного та відкритого висловлення громадянами своєї думки та 
висловлення позицій щодо нагальних проблем у діяльності правлячої еліти, можливості відкрито 
ставити вимоги влада, влада може отримати значну довіру від населення, яке має повноваження 
успішно керувати1. 

7. Встановлення іміджевих критеріїв якості та ефективності політико-управлінської еліти. 
Сучасному українському суспільству однаково потрібна кваліфікована політична еліта, здатна 

управляти владними структурами, забезпечуючи вирішення стратегічних цілей національного 
розвитку, а також духовно зріла інтелігенція. У будь-якому здоровому суспільстві інтелігенція є 
своєрідним зв’язком між її шарами, вона ніби цементує суспільство, надає відчуття повноти, 
значущості, стабільності. Виштовхування інтелігенції в сторону, і особливо в глухий кут, обертається 
політичним безладом, соціальним хаосом і тотальною деградацією, втратою соціальної 
раціональності2. 

В кожному суспільстві домінують певні стереотипи стосовно особистих рис ідеального 
політика, які формуються згідно з ментальністю населення країни, а також з певною історичною 
ситуацією. Такі стереотипи здебільш виражають морально-психологічний еталон, який стає основою 
формування рис політичних суб’єктів, що відображають соціально-політичне спрямування. 

Імідж політичного лідера формується на основі як мінімум двох основних факторів: очікувань 
виборців та індивідуальних особливостей самого політика. Однак варто враховувати, що в сучасному 
політичному житті, коли широко використовуються ефективні методи політичної реклами у ЗМІ та 
здійснюється потужний і всеохоплюючий тиск на громадську думку, імідж “лідера‒для‒публіки” 
може значно відрізнятися від “лідера реальної особистості”3. 

Критерії якості іміджу та ефективності політично-елітарної еліти повинні базуватися на певних 
якостях представників політичної еліти, пов’язаних з індивідуальністю, зокрема: особистими 
якостями представників еліти, рівнем освіти, досвідом, інноваційністю, політичною 
поінформованістю, організаторськими здібностями, комунікативною майстерністю. 

Імідж представників політичної еліти обумовлюється як регіональними особливостями, так і 
часом, імідж пов’язаний зі змінами потреб виборців та демографічним фактором, він залежить від 
етнопсихологічного ситуаційного чинника. 

8. Здійснення висококваліфікованої елітної підготовки в освітньому напрямку. 
Найважливішим моментом перетворення правлячої еліти України у висококваліфіковану та 

високоморальну є процес навчання та виховання еліти та створення умов для її формування. 
Основним завданням державних органів має бути створення системи роботи з кадрами у сфері 
політичного управління. Ця систематична система реалізується за допомогою спеціальної державної 
кадрової політики. 
                                                      
1 Аксерольд, Р.Б. Професійна компетентність владної еліти. Репозитарій Тернопільського Національного 

Економічного Університету. <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6559/1B4.pdf> (2020, березень, 22). 
2 Козловець, М. (2017). Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського 
суспільства. Вісник Національного університету “Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого”, 2, 74-87. 
3 Купцова, І.І. (2010). Політичний імідж як складова легітимації політичної влади. Актуальні проблеми 

політики, 50, 201-209.  
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Одним із важливих завдань підготовки елітарної еліти, яку необхідно вирішити на перших етапах 
у відповідних навчальних закладах, є переорієнтація свідомості української молоді – можливих 
представників правлячої еліти – від пасивної, споживацької до активної громадської позиції. 

Основна мета системи навчання – підвищити рівень професіоналізму та компетентності елітної 
еліти та забезпечити безперервність її освіти. Слід ще раз зазначити, що питання формування 
високопрофесійного та компетентного корпусу правлячої еліти постійно привертає увагу вищих 
державних органів. 

В Україні вже зроблені перші кроки у цьому напрямку, це приміром, Програма стажування 
у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади, яка діє в Україні протягом 
дев’ятнадцяти років і координується Громадською організацією “Ліга інтернів”. За сприянням 
Громадської організації “Молодіжна альтернатива” відбувається залучення молоді у такі програми 
стажувань, як “Студенти для Парламенту України”, “Студенти для органів місцевого 
самоврядування”. 

Однак даний підхід потребує модернізації. Така система підготовки політико-управлінської 
еліти повинна ґрунтуватися на принципах прозорості, які передбачають обов’язок державної влади 
гарантувати та забезпечувати цей процес, а також формувати у своїх представників таких 
особистісних якостей, як професіоналізм, патріотизм, новаторська поведінка. 

Український дослідник В. Олійник переконаний, що зміст підготовки майбутньої управлінської 
еліти має бути спрямований на формування управлінської компетентності, а саме на розвиток таких 
її компонентів як: 

1) мотиваційного, що сприяє формуванню мотиваційної сфери, який спонукає особистість 
до управлінської діяльності, спрямовує її на успіх, на ефективний результат; 

2) когнітивного, що спрямований на оволодіння сукупністю науково-теоретичних та науково-
практичних знань про управлінську діяльність взагалі; 

3) діяльнісного, що спрямований на оволодіння сукупністю управлінських навичок, вмінь, які 
забезпечують процес здійснення управлінської діяльності й прийняття управлінських рішень; 

4) особистісного, що спрямований на оволодіння сукупністю особистісних та професійно 
важливих якостей, які проявляються в індивідуальному стилі управління тощо1. 

Необхідно за принципом конкурсного відбору відібрати найбільш обдарованих молодих 
людей та заохотити їх до суспільно-політичного життя, створити умови для зростання, набути 
необхідних знань, умінь та навичок. Тоді ряд політичних, економічних, соціальних проблем буде 
вирішено без “потрясінь” для пересічних громадян, деструктивізм поступиться місцем 
конструктивним рішенням та діям2. 

9. Встановлення гендерної рівності під час формування української політико-управлінської 
еліти. 

Українське суспільство відчуває необхідність гендерної рівності під час формування 
української політико-управлінської еліти. Гендерна рівність передбачає рівність доступу обох статей 
до влади, послуг в усіх сферах життя. 

Стосовно участі у владі, то виникла необхідність збільшити внесок жінок у вирішення 
соціальних проблем. Виникла потреба в більшій участі жінок у всіх формах соціальної, економічної, 
соціальної та політичної діяльності. З цією метою пропонується усунути всі форми дискримінації 
жінок – на роботі, в житті, в політиці; використання організаційно-правових заходів для забезпечення 
рівного доступу жінок та чоловіків до процесу прийняття рішень. Конституції всіх демократичних 
держав полягають у створенні рівних можливостей для самореалізації у всіх сферах життя кожної 
людини, незалежно від статі, віку, класу, етнічної приналежності чи іншої групової приналежності. 
Ініціатива повинна виходити від самих громадян. Цим питанням повинні займатися не лише жінки, а 
й усі громадські організації. Для цього існують такі канали впливу: формування громадської думки 
через засоби масової інформації; внесення законодавчих змін через лобістські групи, представників 
у парламенті або через масові протести; вплив на структури управління виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. 
                                                      
1 Олійник, О.В. (2014). Актуальні проблеми кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні: 
теоретичний аспект. Львівський регіональний інститут державного управління. 
<http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/olijnyk.pdf> (2020, березень, 22). 
2 Сахань, О.М., Мельник, І.Л. (2012). Політична еліта України: сучасний стан і перспективи. Актуальні 

проблеми державного управління, 2 (42), 275-282. 
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Важливо пам’ятати, що гендерна нерівність є проблемою для жінок та чоловіків, і цю нерівність 
неможливо усунути, намагаючись вирішити лише одну гендерну ознаку. Слід запровадити підхід, 
який зосереджується на перегляді практики та норм, які допомагають підтримувати нерівність. Перш 
за все, це стосується доступу до ресурсів, розподілу праці та контролю, а також можливості брати 
участь у різних рішеннях. Через це перегляд ґендерних ролей та гендерних відносин можливий лише 
за умови участі в ньому представників обох статей. Практика показала, що вирішення проблем однієї 
статі не вирішує загальних соціальних проблем і навіть дискримінує іншу. 

Тому принцип рівності повинен поєднувати право бути різними з урахуванням рис, 
характерних як для жінок, так і для чоловіків. Ці відмінності не повинні негативно впливати на умови 
життя та праці жінок та чоловіків та сприяти дискримінації. Навпаки, ці відмінності слід враховувати 
і відображати в рівномірному розподілі соціальних, економічних та політичних можливостей. 

Як висновок зазначимо, що організаційне забезпечення формування компетентної політико-
управлінської еліти передбачає: формування досконалої теоретичної та практичної бази відповідно 
до основ державотворення в країнах Європейського Союзу, впровадження відкритої системи 
рекрутування, консолідація політико-управлінської еліти, ліквідація наявних корупційних схем, 
підвищення відкритості у взаємовідносинах політико-управлінської еліти зі ЗМІ, співробітництво 
політико-управлінської еліти з інститутами громадянського суспільства, встановлення критеріїв 
якості та ефективності політико-управлінської еліти, здійснення висококваліфікованої елітної 
підготовки в освітньому напрямку, встановлення гендерної рівності під час формування української 
політико-управлінської еліти. 
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Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що всі демократичні держави прагнуть 
побудувати виборчу систему таким чином, щоб вона забезпечувала вільне волевиявлення громадян і 
одночасно сприяла формуванню стійких і ефективно функціонуючих представницьких інституцій, як 
центральних так і місцевих1,2 

У цьому контексті різні держави використовують різноманітні конфігурації виборчої системи. 
Для держав з транзитивною формою демократії формування і вдосконалення виборчих норм і 
інститутів є однією з ключових умов ефективної реалізації демократичного транзиту3,4 

Прийнятий в Україні в 2019 році Виборчий кодекс є черговою спробою забезпечити паритет 
між ідеологічним вибором громадян (голосування за політичні партії) і особистісними уподобаннями 

                                                      
1 Грофман, Б., Рейнольдс, Э. (2005). Избирательные системы и искусство конституционной инженерии:  
обзор основных открытий. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-
экономических систем и цивилизаций, 3. Харьков: Константа, 29-70. 
2 Lijphart, A. (1994). Electoral Systems and Party Systems: A Study Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. New 
York: Oxford University Press.  
3 Романюк, А. (2006). Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної 
Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 р. Вибори та демократія, 3 (9), 4-10. 
4 Лендьел, М.О. Система виборів до місцевих органів влади у країнах Центральної та Східної Європи: досвід 

для України. Аналітична записка. <http://www.niss.gov.ua/articles/905>. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 221 

(голосування за конкретного представника конкретної партії). Відповідно, прагнення уникнути 
очевидних недоліків мажоритарної системи (орієнтованість виборців не на свої інтереси, а 
на конкретного представника місцевої еліти) і пропорційної системи (відсутність персональної 
відповідальності депутатів-партійців перед виборцями певної території).1,2,3 

У цій статті ми окремо розглядаємо міста «30 тисяч виборців +», тому що на рівні області або 
в малих містах і ОТГ ситуація з пріоритетами передвиборної кампанії буде принципово інша. 
І, відповідно, завдання, партій і кандидатів будуть трансформуватися. 

Також ми розглянемо оптимальні моделі поведінки партій «в нових умовах». Причому, 
в даному контексті завдання партій та потенційних кандидатів можуть конфліктувати між собою. 

Щоб моделювати близьку до реальності ситуацію в ході майбутньої передвиборної кампанії ми 
розподілимо партії на два умовних виду: «Гегемон (з виключно високим рейтингом)» і 
«Мінімальники (на межі прохідного бар’єру)». Діяти вони будуть по-різному. 

Для аналітичного моделювання ситуації доцільно розділити кандидатів у депутати на дві 
умовні групи: «Зірки (з високим особистим рейтингом)» і «Ноунейми (з відсутністю особистого 
рейтингу)». 

Вихідні умови для ведення передвиборчої кампанії для партій і кандидатів у депутати такі: 
1. Місто ділиться на Округи. 
2. Виборці голосують у своєму Окрузі за одну Партію. 
3. Партія затверджує і «Загальний (міський) список кандидатів» і «Список по кожному Округу 

(регіональний)». В Окружні списки перерозподіляються кандидати із Загального (міського) списку. 
4. Обидва списки затверджує міська організації цієї партії. Якщо у партії немає міської 

організації, то списки формує обласна організація партії. 
5. У Міському і в Окружних списках діє 40%-ая ґендерна квота. 
6. Виборець може проголосувати додатково (після партії) за конкретного кандидата, але тільки 

від обраної партії. Але не зобов’язаний! Виборець може проголосувати тільки за партію. Голосування 
виключно за партію, без голосування за кандидата, може бути масовим! 

7. Партія потрапляє в місцеву раду, якщо набирає 5% і більше голосів виборців, які взяли 
участь у голосуванні. 

8. Кількість депутатів від партії залежить від набраного нею відсотка голосів. 
9. Від кожного Округу депутатами можуть стати кілька кандидатів. І від різних партій, і від 

однієї партії може бути теж кілька депутатів. 
10. Скільки кандидатів стане депутатами в конкретному Окрузі від конкретної Партії залежить 

від того, скільки «Квот» набрала в окрузі конкретна Партія. 
11. Квота – конкретна кількість голосів за Партію, а не відсоток голосів. Квота визначається вже 

після голосування! Квота: «кількість голосів лише за партії, які переступили 5% бар’єр / Кількість 
депутатських місць у міськраді». 

12. Кандидат з окружного списку партії стає депутатом якщо він (і відповідно його партія) 
набирає на своєму Окрузі – «Квоту» (певну кількість голосів). 

13. Кандидат може стати депутатом (не гарантовано!), якщо його партія набере в окрузі 
«Квоту», а сам кандидат або набере «25% від Квоти», або знаходиться на першому місці в Окружному 
списку партії. 

14. Кандидати із Загального (міського) списку стають депутатами завдяки «залишковим голосів 
в Округах» (кількість голосів вище «Квоти», але недостатня для другої «Квоти»). 

15. Також, кандидати із Загального (міського) списку стають депутатами, якщо партія 
не набирає ні в одному Окрузі «Квоту» (згідно з послідовністю в Міському списку, затвердженому 
партією – «закритий список»).4,5 

 

                                                      
1 Ключковський, Ю.Б. (2011). Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія. Київ:  
Час Друку. 
2 Кобржицький, В.В. (2009). Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки. Освіта 

регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2, 58-62. 
3 Крикливец, І. Открытые списки: не все так просто. <http://politiko.ua/blogpost826>. 
4 Виборчий кодекс України 2019 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20>. 
5 Избирательный кодекс вступил в силу. <https://jurliga.ligazakon.net/news/192088_izbiratelnyy-kodeks-vstupil-v-silu>. 
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Почнемо з розуміння цілей політичних партій і як їм цього досягти: 
1. Максимальна кількість депутатських мандатів. 
Для цього партіям необхідно зберегти виборців, які вже її підтримують: «не відпустити своїх 

виборців» до інших партій і не допустити конфліктів партійних висуванців між собою, щоб 
не нашкодити партійному іміджу. 

А також залучити для партії нових виборців, які «не визначилися, за яку партію голосувати» 
за рахунок особистого рейтингу кандидатів-партійців, які привернуть своїх особистих симпатиків 
голосувати за партію, від якої висунувся кандидат. 

2. Керована фракція у місцевій раді. 
Для цього партіям необхідно вірно підібрати кандидатів. Рішення необхідно приймати 

виходячи з рейтингу і особистих якостей кандидатів від партії та фінансового ресурсу висуванців від 
партії. Також необхідно вірно розподілити кандидатів у Міському і Окружних списках, щоб 
забезпечити депутатські мандати важливим для партії кандидатам, а також використовувати ресурси 
самих кандидатів для передвиборної кампанії партії. 

3. Оптимізація витрат кампанії. 
Для цього партіям необхідна капіталізація місць в «прохідній» частині Міського та Окружних 

списків (організована робота майбутніх висуванців в раді і їх організаційно-фінансова підтримка 
партії на виборах). 

А також проведення партійної кампанії в Округах силами кандидатів. 
Безумовно, можлива низка варіантів дій для партій в різних умовах, тобто в будь-якому регіоні 

або навіть ОТГ України. Це залежить від кількості виборців, явки, рейтингу конкретних партій і 
потенційних кандидатів. 

У цій статті розглядаються кілька базових сценаріїв розвитку подій на конкретних прикладах. 
В якості моделі обрано місто з наступними показниками (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість виборців 494 000 

Депутатів міськради 54 

Округів (задаємо, що вони тотожні кількості вибоців). 5 

Прогнозована явка (задаємо, що вона тотожня в усіх Округах) 250 000 виборців (50%) 

Прохідний бар’єр для партії 12 500 виборців (5%) 

Кількість тих, що проголосували за партії, що пройшли 
до відповідної ради (базова цифра для квоти) 

200 000 виборців 

Квота для 1 депутатського мандату 3 704 голоса 

Кількість голосів, для «підвищення» в Окружному списку 926 виборців 
(25% от Квоти) 

 
В рамках моделювання припускаємо, що в день голосування ці партії проходять до міськради: 

«Партія-Гегемон» – 40% (від числа передбачуваних учасників голосування); «Друга Партія» – 12%; 
«Третя партія» – 8%; «Четверта партія» – 7%, «П’ята партія» – 7%, «Партія-Мінімальщик» – 6%;  
Інші (нижче 5%) партії – 20%. 

Таким чином, базові показники «Партії-Гегемона» і «Партії-Мінімальщика» матимуть такий 
вигляд (див. табл. 2). 

В даних умовах стратегічна модель дій «Партії-Гегемона» матиме наступну конфігурацію.  
1. Необхідність партійної кампанії. Що є гарантією отримання максимально можливого числа 

депутатських мандатів. 
2. Окружні списки дадуть основне число депутатів. Адже за рахунок партійного рейтингу від 

кожного Округу (окружного списку) 5 кандидатів гарантовано стануть депутатами. 
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Таблиця 2 

Партія Процент 
Голоси 

Місто 

Мандатів 

Всього 

Голоси 

Округ 

Мандатів  

від Округу 

Мандатів 

Міськсписок 

Гегемон  40 
(50% від голосів 

партій, що обралися 

до міськради) 

100 000 27 
 

20 000 
(порівну 

в округах) 

5 (5,4) 
(набрали Квоту / 

25% від Квоти / 

перші у Списку) 

2 

Мінімальщик  6 
(7,5% від голосів 

партій, що обралися 

до міськради) 

15 000 4 3 000 0 4 

 
3. Для «Партії-Гегемона» доцільно ставити на перші місця Окружних списків Кандидатів-

Ноунеймів (без рейтингу)». Тому що вони будуть або «важливі для партії» або «лояльні партії» або 
«фінансуватимуть партію». Крім того, їх кампанія буде передбачуваною: або «мовчання» і надія 
на партійний рейтинг, або проведення виключно партійної агітації, або помірна конкуренція між 
низькорейтинговими кандидатами від партії. 

4. «Кандидати-Зірки (з високим особистим рейтингом)» для партії матимуть сумнівну користь. 
Тому що не можуть додати голосів партії (маючи особистий рейтинг нижче, ніж партійний), 

натомість отримають депутатський мандат за рахунок партійного рейтингу і при цьому будуть 
«некерованими» партією. 

У підсумку для партії буде доцільно не відкидати «Кандидатів-Зірок», щоб ті не відбирали 
голоси у партії, якщо будуть висунуті за списком конкурентів. Але при цьому розмістити їх в кінці 
Окружних списків. У даній конфігурації головним аргументом у перемовинах з цими кандидатами 
можуть бути: «партія дарує Вам свій високий рейтинг, а набрати Квоту (або 25% від Квоти) – у Ваших 
силах (це всього 926 голосів). 

5. Розуміти загрозу конфлікту між «Кандидатами-Ноунеймами (без рейтингу)» і 
«Кандидатами-Зірками (з високим особистим рейтингом)» з Окружних списків. 

Основа конфлікту буде в тому, що «Кандидат-Зірка» в Окрузі може позбавити будь-якого 
«Ноунейма» прохідного місця в Окружному списку. Тому останнім буде вигідно стримувати агітацію 
«Зірок». А «Кандидату-Зірці» буде вигідна конкуренція «ноунеймів» без шансів набрати комусь з них 
25% від Квоти. 

6. Локалізувати загрозу конфлікту між партійними висуванцями в одному окрузі. Тому що це 
буде загрожувати партійному рейтингу. І означає, що необхідно або укласти між партійними 
висуванцями «пакт про взаємну повагу» або розділити цих кандидатів територіально – по різних 
частинах округу. 

7. Розуміти, що місця в Міському списку не дають кандидатам гарантії проходження в місцеву 
раду. Тому що для високорейтингової партії залишок голосів в Округах (понад Квоти, але 
недостатньо для наступної Квоти) забезпечуватиме мінімум мандатів для Міської списку – основна 
підтримка з боку виборців забезпечує мандатами кандидатів з Окружних списків. 

А отже, місця у Міському списку будуть своєрідною страховкою для «важливих для партії» 
людей з Окружних списків, в тому випадку, якщо останні будуть знаходитися внизу Окружного 
списку або не будуть вести власну кампанію. 

8. Розуміти можливу маніпуляцію вже після голосування. Це можливо, виходячи з того, що 
Квота для отримання мандату буде розраховуватися вже після голосування. Тому, хто набрав її або 
«25% від Квоти» буде вирішуватися в ході довгих підрахунків. 

Крім того, не виключений варіант добровільної відмови кандидатів-переможців 
від отриманих ними мандатів. І це дасть можливість зайти до місцевої ради наступного за списком 
кандидата.1 

 
                                                      
1 Пропорційна система і відкриті списки: до чого призведе виборча реформа. 
<https://www.oporaua.org/novyny/7468-proporcijna-systema-i-vidkryti-spysky-do-chogo-pryzvede-
vyborcha-reforma>. 
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В даних умовах стратегічна модель дій «Партії-Мінімальщика» матиме наступну конфігурацію. 
1. Необхідність партійної кампанії. Що є гарантією подолання 5%-го бар’єру для потрапляння 

партії в місцеву раду. 
2. Більшість депутатів від «Партії-Мінімальщика» може пройти в місцеву раду саме 

за Міському партійному списку. 
9. Бо виключно за рахунок партійного рейтингу, ні в одному Окрузі «Партія-Мінімальщик» 

не набере Квоту. А це означає, що всі чотири мандати від партії в місцевій раді отримають перші 
чотири кандидати з Міського списку, затвердженого на партійному з’їзді. 

3. Для «Партії-Мінімальщика» доцільно ставити на перші місця в Міському списку 
«Кандидатів-Ноунеймів». Тому що вони будуть або «важливі для партії», або «лояльні партії», або 
«фінансуватимуть партію». В Округах «Кандидати-Ноунейми» для «Партії-Мінімальщика» 
безперспективні – в них немає ніяких передумов, щоб підвищити рейтинг партії. 

4. «Кандидати-Зірки (з високим особистим рейтингом)» можуть принести «Партії-
Мінімальщику», як користь, так і шкоду. 

З одного боку такі кандидати можуть бути корисні, щоб додати «Партії-Мінімальщику» голоси 
більше необхідних 5%. 

З іншого боку, «Кандидат-Зірка» може набрати у своєму Окрузі для партії і для себе Квоту, а 
тому отримати мандат замість «потрібного» для партії кандидата з «першої четвірки» Міської списку. 

На практиці в тих умовах, які ми поставили на початку цієї статті, це може статися наступним 
чином. В своєму Окрузі «Кандидат-Зірка» набрав Квоту «3700 голосів = 3000 партійних голосів + 
700 додаткових особистих голосів». Тобто, «Зірка» додасть партії близько 0,3% голосів або 
0,2 депутатського місця (700 додаткових голосів / 200700 голосів за партії, що пройшли до ради = 0,3). 
В результаті партія отримає в міськраді ті ж 4 мандати (4,2%). Але «потрібний 4-й» кандидат 
з Міського списку не пройде! Замість нього мандат отримає «некерована партією» «Зірка» з Округу. 

Можлива ситуація, коли «Кандидати-Зірки» у кожному Окрузі можуть за підсумком додати 
партії лише один мандат (депутатів від партії стане 5), але жоден кандидат з Міського списку 
не пройде (всі мандати отримають «Кандидати-Зірки» з округів). 

На практиці все може статися наступним чином. Якщо по всіх Округах пройдуть «Кандидати-
Зірки» – наберуть по 3700 голосів (по 3000 партійних + 700 додаткових особистих), то вони додадуть 
Партії 1,7% або 1 депутатське місце (3500 додаткових голосів / 203500 голосів за партії, що пройшли 
в раду = 0,3). Значить Партія отримає в міськраді 5 мандатів (5%). І все – «Зірки» з Округів! Жоден 
«потрібний партії» Кандидат з Міського списку не пройде в раду! 

5. Кампанія «Кандидата-Зірки (з високим особистим рейтингом)» буде дуже ресурсомісткою. 
«Кандидат-Зірка» буде приречений вести повноцінну кампанію в Окрузі з близько  

100 тисяч виборців. 
Йому потрібно набрати не просто 700 додаткових голосів (а краще 926 голосів – 25% від Квоти). 

А взяти ці голоси «не з партійного кошика», а умовити «не прихильників партії» проголосувати саме 
за цю «неулюблену» партію з поваги до нього – «Кандидата-Зірки». 

6. Для самого «Кандидата-Зірки» його місце в Окружному списку має мало значення. 
Якщо «Партія-Мінімальщик» не отримає в Окрузі квоту, то жоден кандидат з Окружного 

списку не отримає мандат. 
Якщо «Кандидат-Зірка» сам «дотягне» «Партію-Мінімальщика» до Квоти, то він сам ймовірно 

отримає 25% голосів від Квоти і автоматично стане першим місцем в Окружному списку партії, отже 
отримає мандат. 

7. Розуміти, що інтереси «першої четвірки» Міської списку прямуватимуть врозріз партійним 
інтересам! 

«Перша четвірка» Міського списку виступатиме проти активності «Кандидатів-Зірок» 
в Округах. Проти того, щоб «Зірки» набирали додаткові голоси для себе і, відповідно, для партії. 
Адже, для «Міських списочників» – це загроза «віддати свій мандат» «Кандидату-Зірці», якщо та 
зможе допомогти партії набрати Квоту в Окрузі. 

8. Локалізувати загрозу конфлікту між партійними висуванцями в одному окрузі. Тому що це 
буде загрожувати партійному рейтингу, а без партійного рейтинга «Партії-Мінімальщику» буде 
важко розраховувати навіть на подолання 5%-го бар’єру і проходження в місцеву раду. 

Це означає, що необхідно укласти між партійними висуванцями «пакт про взаємну повагу». 
Розділяти цих кандидатів територіально для «Партії-Мінімальщика» річ малоймовірна. Тому що два 
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«Кандидати-Зірки» висуватися в одному окрузі від партії з низьким рейтингом не будуть. Для них 
це – політичне самогубство. Вони не наберуть для партії з низьким рейтингом відразу дві Квоти 
в одному окрузі (7 408 голосів), а отже хтось із них, витративши на кампанію свої ресурси, 
гарантовано не потрапить до ради. 

9. Розуміти можливість маніпуляцій вже після голосування. Це можливо в зв’язку з тим, що 
Квота для отримання мандата буде розраховуватися вже після голосування, а тому, хто набрав її або 
«25% від Квоти» буде вирішуватися в ході довгих підрахунків.1 2 

Крім того, не виключений варіант добровільної відмови кандидатів від отриманих ними 
мандатів, що дасть можливість зайти в місцеву раду наступним за списком. 

Таким чином, незважаючи на те, що прийнятий Верховною радою України Виборчий кодекс 
пропонує нову модель голосування і підбиття підсумків цього голосування, кінцеві цілі політичних 
партій і кандидатів в депутати місцевих рад залишаються колишніми. Всі фігуранти хочуть бути 
в місцевій раді. 

Але, щоб досягти цих цілей «в нових умовах» і політичним партіям, і кандидатам необхідно 
робити незвичні дії і вирішувати інші завдання, ніж раніше. 
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IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT SMART 
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THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

The article shows the role and place of management technologies in public administration and 
local self-government. The distinctive features of government technology compared with other 
technologies are shown. They come down to influencing politics, law, economics, sociology, 
applied mathematics and the direction of the results of applying managerial technologies not to 
individual objects, but to social development in any field, regardless of the level of management. 
The definition of the cumulative content of technologies of managerial activity is provided. The 
role of technologization of management systems as an influential factor in increasing the 
efficiency of public administration and local self-government is emphasized. 
The methodological foundations for the use of smart technologies in the technologization of 
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Recommendations on their practical application are given. 
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Постановка проблеми. Початок будь-якої діяльності починається з отримання уявлення про її 
об’єкт і предмет, пов’язаної зі змістом, станом, осмисленням засобів її здійснення. Особливим видом 
діяльності є управлінська. Вона спрямовується на упорядкування, організацію і забезпечення всіх 
інших видів діяльності, на пошук способів і засобів їх ефективного здійснення, використовуючи 
досягнення, вироблені науковим пізнанням і талантом людей у сфері суспільної діяльності. 

Сучасний етап розвитку суспільства, швидкість і динаміка перетворень потребують особливого 
управління процесами їх плину і обумовлюють постійне удосконалення їх змісту, технолого-
інструментального розвитку використовуваних управлінських засобів, що мотивує до створення і 
постійного оновлення надійного інноваційного технологічного інструментарію управлінської 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Смарт-технології розглядали в своїх працях 
В. Воронкова, І. Рижова, О. Ганін, В. Семенова, О. Соколовська та ін. Еволюційний шлях 
становлення організації управлінської праці грунтовно досліджували багато зарубіжних учених. 
Її розгляду в системі виробничої діяльності присвячені праці Г. Форда, Ф. Тейлора, Н. Вінера, 
Д. Емерсона, А. Файоля та багатьох ін. Об’єктивні передумови прийняття ефективних управлінських 
рішень у системі державного управління, процедури прийняття управлінських рішень розглянуті 
в працях Г. Атаманчука, А. Васіна, В. Горбатенка, А. Дєгтяра, М. Комкова, Б. Лазарєва, О. Ларичева, 
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М. Лебедєва, Б. Литвака, О. Оболенського, В. Рижих, Г. Рузавіна, В. Судакова, Ю. Тихомирова, 
В. Троня, Р. Фатхутдінова, В. Цвєткова, Л. Шадрина, В. Шарапова, Д. Терещенко та ін.1,2,3,4,5. 

Особливістю праці в управлінській сфері є поєднання в ній сукупності елементів – політики, 
права, економіки, бізнесу, знань з історії, соціології, психології, прикладної математики, кібернетики, 
інформатики, системних технологій, комп’ютерних технологій тощо. Тому результати такої діяльності 
знаходять своє відображення в ключових завданнях, пов’язаних із потребами усього суспільства. 

Динамізм змін суспільних відносин суттєво розширив багатогранне і багатоаспектне поле 
діяльності в державному управлінні і місцевому самоврядуванні. В ньому обґрунтуються, будуються 
і створюються умови для формалізації і регулювання суспільних відносин між владою, 
господарюючими суб’єктами, суспільством і бізнесом, формуючи ключові напрями розвитку і шляхи 
їх досягнення. Очевидно, що цей вид діяльності не може здійснюватися застарілими або суто 
стандартними методами і технологіями чи некомпетентними фахівцями. Тому в предметному полі 
управлінської діяльності органів державної і місцевої влади невід’ємним складником є побудова і 
впровадження інноваційних управлінських технологій. Це спонукає до постійного пошуку 
інноваційного технологічного підґрунтя їх здійснення і оцінки результатів їх застосування. 

Мета статті: Отримання уявлення про особливості і можливості застосування концепції 
«смарт» в удосконаленні і підвищенні ефективності управлінської праці в державному управлінні і 
місцевому самоврядуванні. 

Виклад основних матеріалів дослідження. Термін «технологія» певний час асоціювався 
з технологією і плинністю процесів виробничо-господарських систем, з їх основним і допоміжним 
виробництвом. Сутнісний зміст поняття «технологія», фактори й умови його застосування довгий 
період мали різне трактування і розглядалися під різними кутами зору: від об’єкта матеріальної 
культури до сфери прикладних наукових досліджень. Так, Чарльз Перроу описав технології як засіб 
перетворення сировини на необхідний продукт і послуги, Люіс Дейвіс – як сполучення 
кваліфікованих навичок, обладнання, інфраструктури і відповідно технічних знань, необхідних для 
здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації чи людях. Віланд і Ульріх наголошували 
що «… машини, обладнання і сировину слід розглядати як компоненти технології, які мають 
найбільшу важливість серед компонентів процесу, за допомогою яких вихідні матеріали 
перетворюються в бажану продукцію»6. Узагальнюючи ці визначення, можемо побачити, що всі вони 
стосуються способу, за допомогою якого здійснюються такі необхідні перетворення. 

Прискорення технологічних надбань суспільного розвитку стало спостерігаємо в другій 
половині ХХ і початку ХХІ ст. Інтенсивні трансформаційні зрушення в змісті, видах і напрямах 
суспільної діяльності в її різних галузях стали супроводжуватися високими темпами науково-
технічного прогресу. З’явилася низка принципово нових видів діяльності і нових напрямів їх 
досліджень. В їх складі, крім виробничих технологій, з’явились біо-, нано-, інфо-нейро-, 
когнітехнології, цифрові технології, інформаційні, інформаційно-комунікативні, технології штучного 
інтелекту, квантові технології, технології безпровідного зв’язку та інші, які підвищують 
інформованість і освіченість суспільства, обумовлючи тим самим необхідність розвитку технологій, 
спрямованих на управління й організацію запровадження нових технологічних здобутків, які 
виникають, а саме технологій безпосереднього управління в усіх сферах суспільної діяльності. 

Довгий час управлінська наука не надавала належного значення технологіям управлінської 
праці, як предмету своєї діяльності, маючи уявлення про менеджмент як про «мистецтво управління». 
Однак економічні, соціальні та інші аспекти існування суспільства чітко проілюстрували появу нової 
вираженої організаційно-управлінської діяльності та її технологічну складову у частині, яка має 
специфічний характер, що проявляється в домінуванні завчасно прийнятих управлінських рішеннях, 

                                                      
1 Рижова,І. С., Захарова, С.О. (2018). Вплив «smart технологій» на розвиток «smart-міста» в інформаційному 
суспільстві. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 72, 81-90.  
2 Шадрина, Л.Ю. (2009). Технологии управления социальными объектами. 
<https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/2009_3/12.pdf>. 
3 Шарапов, В.М., Шарапова, Е.В. (2005). Технологии управления. Практический менеджмент: монография. 
Черкассы: ЧДТУ. 
4 Атаманчук, Г.В. (1997). Теория государственного управления: курс лекций. Москва: Юрид. лит. 
5 Терещенко, Д.А. (2018). Прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади: аналіз 
світового досліду. Актуальні проблеми державного управління, 1 (53), 143-152. 
6 Сахал, Д. (1985). Технический прогресс: концепции, модели, оценки. Москва: Финансы и статистика. 
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які спрямовують діяльність на пошук оптимізації результатів плину її процесів і займають лідерську 
позицію в організації суспільного життя. Це активізувало потребу в дослідженні технологій 
управління, отриманні глибокого розуміння їх сутності, елементів, способів здійснення і чинників 
отримання ефективних результатів. 

За визначенням термін «технологія управління» є близьким до визначення поняття «технології» 
в технічних науках. Однак він має специфічний зміст, призначення, інструментарій здійснення і 
будується на принципово іншому фундаменті. Хоча також означає спосіб виконання будь-якої 
роботи. Термін «технологія управління» використовується вже достатньо довго, хоча і не має 
усталеного трактування. Його трактування коливається від визначення технологій, як процесу стійкої 
підтримки функціонування керованих систем і сукупності знань, необхідних для досягнення такого 
стану, до послідовності операцій розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень1. 

Дослідженню поняття «технології державного управління і місцевого самоврядування» 
в українській науковій літературі приділена велика увага2,3,4,5. Так, Чмутова І. М., на основі 
дослідження змісту поняття «технології управління» запропонувала таке визначення: 
«цілеспрямована, впорядкована, скоординована сукупність управлінських процедур, які реалізуються 
в межах управлінських функцій і забезпечуються вибором доцільних інструментів і методами 
управління»6. Визначальними відмінними рисами процесів управління були наголошені динамізм 
руху, конкретність, матеріальна зумовленість, логічність, упорядкування учасників у просторі 
основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, забезпечення конкретизації, синхронізація 
процедур, цільова спрямованість, регламентуючий характер, унікальність. На ці риси вказують багато 
авторів. Віддаючи належне виконаному дослідженню, слід зазначити відсутність конкретних 
рекомендацій чи навіть прикладів практичного застосування цього терміна в практиці управління. 
Склад розвитку технологій управління, їх сутність були запропоновані автором О. П. Третьяковою, 
хоча і її праця не розкриває практичний зміст й особливості їх побудови та використання7. Українські 
вчені розглядають технології публічного управління, як метод отримання його результатів, 
насамперед управлінського рішення різного стимулювання8 9. 

Множина видів технологій, які використовуються в суспільній діяльності, обумовлює 
необхідність дослідження в управлінському полі відповідних їм управлінських технологій. 
Необхідною є їх систематизація з метою упорядкування та створення надійної технологічної 
платформи існуючих систем управління. Систематизація управлінських технологій, яку застосовують 
під час їх дослідження і реалізації, відрізняється за видами процесів суспільної діяльності: технології 
управління економічними процесами, управління соціальними процесами, нормативно-правниче й 
організаційне управління, управління культурними, духовними, політичними та іншими процесами. 
Це сприяло виникненню нового виду діяльності – соціальна інженерія. За особливостями і 
спрямованістю процесів діяльності технології поділяються на технології процесного і процесно-
цільового призначення. За динамікою змінюваності виділяють технології із переважно стабільним 
станом і достатньо жорсткою послідовністю виконання операцій. Технології змінювані в часі 
розглядаються переважно за складниками і послідовністю виконання. Управлінські технології 
спрямовуються на пошук раціональних методів виконання робіт, методів впливу на характер ділових 
відносин, на вибір і обґрунтування домінуючих цілей та впливу інших чинників на організацію 
                                                      
1 Товажнянский, Л.Л., Романовский, А.Г., Пономарев, А.С., Игнатюк, О.А. (2004). Основы управленческих 

технологий: учебное пособие. Харьков: НТУ «ХПИ». 
2 Сурмин, Ю.П., Туленков, Н.В. (2004). Теория социальных технологий: учебное пособие. Киев: МАУП.  
3 Бабчинська, О.І., Галяс, Т.М. (2010). Розвиток сучасних управлінських технологій в трансформаційній економіці 

України. <http://www.rusnauka.com/18_DNI_2010/Economics/69679.doc.htm>. 
4 Бондарчук, Л.В., Попеляр, А.В. Сучасні технології управління. <http://intkonf.org/bondarchuk-lv-popelyar-av-
suchasnitehnologiyi-upravlinnya>. 
5 Лебідь, О.В. (2012). Роль технологій управління у розвитку підприємства. Академічний огляд, 2 (37), 128-134. 
6 Чмутова, І.М. (2014). Сутність технології управління та її ключові ознаки. Науковий вісник Чернівецького 

університету, 710–711, 70-75. 
7 Третьякова, Е.П. (2012). Генезис представлений о сущности технологий управления. Современные 

исследования социальных проблем: электронный научный журнал, 4(12). <https://docplayer.ru/55062426-
Genezis-predstavleniy-o-sushchnosti-tehnologiy-upravleniya-tretyakova-e-p.html>. 
8 Атаманчук, Г.В. (1997). Теория государственного управления: курс лекций. Москва: Юрид. лит. 
9 Терещенко, Д.А. (2018). Прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади: аналіз 
світового досліду. Актуальні проблеми державного управління, 1(53), 143-152. 
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суспільної діяльності. У їх складі можна виокремити технології організаційної діяльності, технології 
підвищення ефективності діяльності і технології формування та підвищення інноваційної 
усвідомленості учасників їх здійснення в процесах виконання операційних, поточних, тактичних і 
стратегічних завдань. Тому удосконалення технологій є обов’язковою умовою для всіх видів 
діяльності. Це спосіб досягнення поставлених цілей, що зумовлює появу в їх складі методів 
удосконалення, які сьогодні розглядаються як складники реінженірингу (цей метод уперше 
використав для процесів бізнесу А. Сааті). В технологіях управління закладається вплив на діяльність 
людей, пов’язану із дотриманням законодавства, цілями, принципами і функціями управління, 
здійснюваних за певними методичними підходами до вибору інноваційних методів управління. 

За напрямами застосування управлінські технології поділяють на такі групи: технології, що 
реалізують вплив органів управління на функції об’єктів управління, технології, спрямовані 
на обробку управлінської інформації, технології, спрямовані на розробку управлінських рішень. 
Останні зачіпають і застосовують інтелектуальні, культурні, духовні, психологічні та інші якості 
фахівців з управління, закладаючи в методи технологій певну рефлексійну поведінку майбутніх 
виконавців програмування і кооперацію їх дій. Це зумовлює доцільність поглиблення теоретичних 
досліджень, насамперед можливості застосування більш предметних теоретичних знань у практиці 
розробки і застосування управлінських технологій. 

Поява нових технологій у різних сферах діяльності та їх дослідження взаємозбагачують і 
доповнюють технологічний інструментарій державного управління. Узагальнивши характеристики і 
визначення поняття «технології управління», сформулюємо її кумулятивний зміст у державному 
управлінні і місцевому самоврядуванні, а саме: управлінські технології за змістовною сутністю 

являють собою об’єктивну сукупність логічних, взаємопов’язаних, інформаційних, аналітичних, 

технологічних, організаційних та інших елементів як складників управлінської діяльності. Вони 

спрямовуються на виконання державних і місцевих управлінських функцій органів управління шляхом 

послідовного застосування спеціальних методів здійснення операцій, процедур, прийомів і пристроїв 

і необхідних ресурсів, які можна описати в термінах процесного управління – вхід – процес – 

результат – вихід і дії, які вони забезпечують, використовуючи взаємозв’язки, параметри, 

характеристики й особливості управлінського впливу, що змінюються в процесі суспільного руху 

з дотриманням або з непорушенням існуючого законодавства. 
За останні десять років значного поширення набули так звані смарт-технології, які безумовно 

вже знайшли своє певне місце у складі технологій управлінської діяльності. Однак конкретних 
методичних і практичних рекомендацій щодо їх відпрацювання й імплементації в систему 
державного управління і місцевого самоврядування поки не запропоновано. 

Термін «SMART» ввів Пітер Друкер у 1954 р. Розшифровка цієї абревіатури така: S (specific) – 
конкретність; М (measurable) – вимірність; А (achievable) – досяжність; R (relevant) – актуальність; 
Т (time bound) – обмеженість у часі. Незважаючи на існування цього терміна більше ніж 60 років, 
широко вживати його почали в останнє десятиріччя. Спочатку в галузі аерокосмічних досліджень, а 
згодом воно охопило широке поле інших галузей знань і діяльності. З’явилися терміни смарт-освіта, 
смарт-місто, смарт-технологія1, смарт-суспільство2, смарт-спеціалізація стратегічної і поточної 
діяльності та ін. Були проведені численні науково-технічні конференції, захищені дисертації, 
з’явились освітні програми і навчальні посібники. Привернулась увага і до створення смарт-осередків 
суспільного життя. Смарт-суспільство стало розглядатись як покращення всіх сфер життя людей і 
створення інформаційних технологій для забезпечення якості життя. З’явилися міста із чітко 
сформованими смарт-якостями3 4(Київ – смарт-city, смарт-регіони, смарт-мегаполіси), які обрали свій 
                                                      
1 Ардашкин, И.Б. (2018). Смарт-технологии, как феномен: концептуализация подходов и философский анализ. 
Являются ли смарт-технологии действительно умными? Весник Томского государственного университета, 

Серия «Философия. Социология. Политология», 43, 55-67. 
2 Воронкова, В.Г., Романенко, Т.П., Андрюкайтене, Р. (2017). Ґенеза від інформаційного суспільства до «smart-
суспільства» в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико-концептуальний контекст. Гілея: 

науковий вісник: збірник наукових праць, 116(1), 128-133. 
3 Семенов, В.Т., Штомпель, Е.Э. (2011). Модель организации смарт-мегаполиса на примере г. Харькова, 
в основу которой положена эффективная территориально-пространственная организация. Комунальне 

господарство міст: науково-технічний збірник, 98, 137-145. 
4 Соколовська, О.О. (2014). Smart Сіті: використання інформаційно-комунікативних технологій у місцевому 
самоврядуванні. Аспекти публічного управління, 11 – 12(13 – 14), 77-85. 
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смарт-шлях розумного існування, розумного виконання своїх суспільних завдань у подальшому 
розвитку і розумної організації процесів власного життя. 

Широке практичне застосування смарт-технологій дістали при розробці Європейських 
стандартів процесів життєдіяльності, які отримали назву смарт-спеціалізації при створенні умов 
базових об’єктів і елементів інфраструктури, при формуванні стратегічного бачення і вибору 
стратегічних напрямів розвитку країни, регіонів і міст. Назва смарт-спеціалізація стала розглядатись, 
як методологія застосування філософії смарт1 2. Концепція смарт-спеціалізації стала ключовим 
інструментом для розробки інноваційного плану «ЄС-2020» – стратегія для розумного та стійкого 
розвитку, що сприятиме досконалості, розумній спеціалізації, посиленню співпраці між 
університетами, дослідними організаціями і бізнесом. Умова використання «розумної» спеціалізації 
стала обов’язковою для отримання фінансування проєктів і планів стратегічного розвитку від фондів 
ЄС, ОЄСФ, національних, регіональних, державних і приватних інвестицій, при виборі 
господарюючими суб’єктами пріоритетів розвитку із застосуванням смарт-спеціалізацій. 

На необхідність вибору смарт-спеціалізації влада України звернула увагу ще у 2015 р. Так, 
у Постанові КМУ від 11 листопаду 2015 р. № 9323 акцентувалося на застосуваннї смарт-спеціалізації 
при розробці стратегічних планів регіонів їх інноваційної спрямованості, відкритості, паритетності, 
координації, доповнюваності, «диверсифікації» з вузькою спеціалізацією і обов’язковості вибору 
не менш ніж однієї цілі на засадах смарт-спеціалізації. Однак незрозуміло, чому влада 
порекомендувала тільки для одної цілі обрати смарт-спеціалізацію. Виникає питання: а чи дійсно є 
обмеження на застосування смарт-ідеології в практичній діяльності, чи дійсно існують уже 
відпрацьовані смарт-технології і як конкретно їх імплементувати в управлінські рішення при 
проєктуванні і програмуванні стратегічних і поточних видів діяльності. 

Водночас, аналізуючи поняття «смарт-технології» суспільної діяльності, можна впевнитись, що 
його зміст ще не свідчить про появу в управлінні технології нового типу. Він скоріше засвідчує появу 
нового інструментарію сприяння існуючих проблем і підходу до їх вирішення, мотивує до появи 
нових інструментів і оволодіння новими новітніми знаннями: смарт-дошки, смарт-підручники, смарт-
простір та ін. Логічна і технологічна трактовка цих понять сприяє скорішому формуванню 
інноваційного мислення, характеру і змісту суспільної поведінки. Водночас їх використання стає 
незамінним для швидкого оволодіння і більшого розуміння напрямів використання й опанування 
знань. Це засвідчує доцільність використання і технології смарт-мислення. Допомагає в процесі 
навчання і новітня інформація, нові знання та їх «розумність», що доводяться слухачам шляхом 
трансформації їх викладачами, які транслюють ці знання шляхом реалізації своєї професійності 
за допомогою смарт-інструментарію. 

Водночас здійснювані спроби обґрунтування доцільності побудови і застосування нового типу 
інноваційної діяльності в будь-яких масштабах суспільних структур, спрямованих на досягнення 
найвищих результатів цивілізованого існування, навряд чи може бути досягнуто тільки новими 
знаннями. Тобто стає очевидним, що всі словосполучення, які включають поняття «смарт», вміщують 
у свій зміст не стільки технологічні дії, а скоріше розуміння вимог до їх пошуку, конструювання й 
побудови та окреслюють інноваційний підхід до їх дії. 

Вищезазначене засвідчує, що смарт – це сучасний підхід до формулювання цілей розвитку і 
діяльності щодо їх досягнення. Він означає критерій ефективності їх вибору, який закладає основу 
для ефективного досягнення цих цілей (конкретність, вимірність, досягнутість, реалізованість, 
релевантність, співвідношення з іншими цілями). Цим вимогам повинні відповідати всі управлінські 
технології в їх сучасному наповненні і їх усі складові елементи. Для дотримання смарт-умов, 
технології, які застосовуються в усіх сферах життя, повинні базуватися на інтелектуальних засадах, 
інтелектуальних пристроях, інтелектуальних проєктах, інтелектуальній взаємодії тощо. Особливістю 
смарт є швидка передача результатів інструментальної, пізнавальної і проєктної діяльності з науково-

                                                      
1 Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialistaion (RIS3) (2012). Smart Specialisation Platform. 
<http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/ 20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107-752aef77e7b4>. 
2 European strategy for smart, sustainable and inclusive growth «Europe 2020». 
<http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/investing-in-researcheuropean-commission-europe-2020-2010.pdf>. 
3 Постанова про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх 

реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 

стратегій і планів заходів 2015 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п>. 
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дослідницького і професійного середовища в процеси набуття і поповнення професійних знань 
шляхом створення гнучких траєкторій імплементування їх у практику. Тобто вони не змінюють інші 
види технологій суспільної діяльності, а наповнюють їх розумним далекоглядним творчим 
складником. Це створює передумови для формування і застосування нових управлінських знань і 
досягнень в усіх інших сферах діяльності і для розвитку технологізації управління суспільним 
життям. Стає очевидним, що смарт-умови не слід розглядати як самостійну технологію ізольовану від 
існуючих типів технологій. Водночас смарт-технології стають безальтернативним інноваційним 
засобом і невід’ємним складником в усіх інших технологіях, які повинні бути втілені й дотримані як 
інноваційні заходи в розумових і технологічних здобутках у всіх галузях знань, і застосуванням 
різнобічних джерел інформації, зокрема мультимедії, охоплюючи всі складові елементи 
матеріального і духовного світу. Тому опанування і застосування концепції смарт повинно стати 
невід’ємною умовою при побудові й управлінні плином багатьох технологій суспільного життя. 

Смарт-технології за своїм вмістом є близькими з існуючими інтелектуальними технологіями 
інших сфер діяльності, хоча вони технологічно не тотожні у своїй реалізації. Властивості смарт 
доцільно використовувати в технологіях усіх тих сфер, до яких вони прийнятні, орієнтуючи їх на нові 
можливості розвитку, розширюючи межі їх використання і здатності суспільства до їх досягнень. 
Поява якомога більшої кількості смарт-структур, їх здатності взаємодіяти з навколишнім 
середовищем стимулюють системи управління до швидкого реагування на зміни зовнішнього 
середовища, адаптацію до трансформацій, до самостійного розвитку і самоконтролю за досягненням 
поставлених цілей. Ключовим у смарт-технологіях є їх тісна взаємодія з навколишнім середовищем, 
що розвивається можливість передбачення і прогнозування появи негативних явищ у сферах, де їх 
використовують. 

Застосування смарт-технологій спирається на розумних людей, підвищення їх інтелекту і їх 
власного удосконалення. Це повинні бути люди, які володіють інноваційними знаннями, навичками 
аналітичного і критичного мислення, рефлексійністю, креативністю і методами їх застосування. 
Тобто це повинні бути люди високої інтелектуальності і духовної сили, активні й відповідальні, здатні 
застосовувати інформаційно-комунікативні технології, спілкуватися з іншими людьми і транслювати 
смарт-принципи і рішення в будь-яких ситуаціях. 

Порівнюючи властивості різних існуючих технологій, зокрема управлінських, із технологіями 
смарт, можна побачити і вже існуючі спільні риси і можливості їх взаємодоповнення. Так, 
інформаційно-комунікативні технології дозволяють імплементувати властивості смарт в контексті 
соціально-економічних трансформацій і підвищувати соціально-культурний рівень учасників 
процесу діяльності, враховуючи і впливаючи на соціальні зв’язки, підвищуючи увагу до культурних 
цінностей, соціальної і духовної енергії суспільства. Розгляд стратегій розвитку міст (Києва, Харкова, 
Дніпра та ін.) показав, що процеси стратегічного управління їх розвитком спроєктовані 
за принципами, спорідненими з принципами смарт, які і втілені в усі стратегії і напрями діяльності. 
Для створення умов переходу України на європейську якість життя передбачено опанування шляхів 
підвищення ресурсу ефективності та інноваційності економіки, опанування новими технологіями 
суспільної праці і застосування системних ефективних підходів до їх реалізації, які дозволяють 
віднести їх до розумних стратегій і планів. Цифрові технології в умовах нагромадження суспільством 
великих обсягів інформації і її щочасного збільшення ведуть суспільство до ери цифрової цивілізації, 
що створює сприятливі умови для використання смарт. Водночас слід ураховувати, що особливості 
смарт не здатні повністю вплинути на необхідність появи нетрівіальних правомірних управлінських 
рішень чи створення спеціальних механізмів управління, що можуть з’являтись в управлінській 
практиці. Тобто смарт-умови також мають певні обмеження в реальному застосуванні управлінських 
смарт-технологій. Останні доцільно проектувати, починаючи з виокремлення їх основних 
властивостей і можливостей їх застосування. 

До складу методичних засад практичної реалізації смарт-технологій доцільно віднести: 
– попереднє генерування інновацій у сфері діяльності, що розглядається; 
– формулювання смарт-вимог до розумної діяльності в аналізованій сфері з урахуванням 

очікуваних розумних результатів у проєктованих розумних процесах чи технологіях і наповненням їх 
розумним вмістом із вбудуванням в них інтелектуальних засад досягнутого розвитку, визначенням 
дій для їх побудови, дотриманням смарт-вимог до отримання очікуваних результатів нової продукції, 
послуг і окресленням умов їх інтелектуального застосування; 

– оцінювання можливостей застосування складових елементів управлінської технології; 
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– оцінювання тісноти взаємообумовленості результатів запровадження інновацій 
в забезпечення результатів очікуваних дій; 

– передбачення виду, змісту і синхронізації мережевої взаємодії для забезпечення 
інформацією управлінських технологій в стратегічній і поточній діяльності. 

На увагу заслуговує і оцінка сумісності проєктованих управлінських смарт-технологій 
з технологією блокчейн (blockchain), яка не є компонентом проєктованих технологій, але буде 
спрямовувати проєктування на мобільність високоінтелектуального інструментарію на майбутнє, 
впливаючи на його бачення людьми, які задіяні в процесах проєктування власного майбутнього. 
Таким чином, при прийнятті рішень стосовно застосування смарт-технологій управління, як і всіх 
інших видів технологій, насамперед слід розглядати не тільки їх загальні властивості і цілі 
застосування, а й безпосередній склад елементів, методів і умов імплементування їх застосування 
у створювальні технології, співвідношення з властивостями інших технологій, необхідними 
ресурсами та очікуваними результатами реалізації. 

Висновки. В системі технологій державного управління та місцевого самоврядування термін 
«смарт» здатний практично відобразити і доповнити управлінські технології і напрями їх реалізації 
шляхом підживлення змісту, цілеспрямованості, інноваційності й підвищення «розумності» кожного 
складового елементу, формуючи вимоги до осучаснених цілей управління. Тому смарт-технології 
доцільно розглядати як інтелектуальну основу досконалості процесів визначення і реалізації 
розумних цілей розвитку. 

Управлінські смарт-технології, їх побудова і застосування підвищують питому вагу 
інноваційного складника управлінської діяльності, створюючи умови для дотримання інноваційних 
засобів і підходів до їх реалізації. 

Для реалізації управлінські смарт-технології потребують створення нової технологічної 
платформи управління з уключенням в неї смарт-методів, смарт-інструментів, смарт-алгоритмів, 
організаційних і мотиваційних смарт-важелів, які формують розумні управлінські дії на досягнення 
смарт-здобутків у суспільному розвитку. 

Управлінські смарт-технології здатні до більш інтенсивного генерування життєвої енергії 
управлінських колективів, їх поведінкових стратегій, формуючи умови підготовки смарт-керівників, 
фахівців і адаптаційного навчання населення з метою набуття ними здатностей до розробки і 
реалізації процесів побудови смарт-суспільства. 

Напрямами майбутніх досліджень повинні стати особливості запровадження смарт-ідеології 
у виокремлених групах управлінських технологій та їх об’єднання в трансформаційних й 
інтеграційних процесах демократичного управління. Повсюдний спосіб використання смарт-
філософії управління дозволить максимізувати межі реалізації людських здатностей у підвищення 
динамізму суспільної і технологічної еволюції. 
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SELF-ORGANIZATION STRUCTURE  

OF ACADEMIC ACTIVITIES OF FUTURE LAWYERS  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

The article outlines the importance of forming self-organization skills and abilities of academic 
activities of future lawyers. A modern lawyer must be a competent specialist and have the necessary 
moral and professional qualities to solve the issues in the field. Besides, the future lawyer must be 
able to adapt to the conditions of professional reality that are constantly changing, as well as be able 
to act in these new conditions and be prepared for individual work on new legislation. Particularly 
noteworthy is the importance of forming the ability of future lawyers to self-organize their activities, 
which should be of productive creative nature; taking and executing non-standard decisions; 
application of already existing knowledge, skills, and abilities in the new conditions of academic 
activity, assimilation of new knowledge and skills. However, a law student must be a personality 
capable of self-improvement, self-development, and realization of creative potential both in the 
professional legal field and in life as a whole. The solution to these tasks is impossible only by 
transferring knowledge from the teacher to the student. It is necessary to make the students 
themself be not only a passive consumer of knowledge but active learners, who independently 
create educational activity, able to formulate problems and tasks, analyze the ways of their solution, 
strive for the optimal results of their activity and have the skills to correct these results. 
Keywords: self-organization, academic activity, law (legal) education, abilities, skills, self-
organization processes, law student. 

Introduction 
Expanding the range of tasks advocating for modern law education requires a rethinking of traditional 

approaches to learning. This is due to a number of objective reasons: in the Ukrainian society there is 
transformation of social, political and economic positions, there observed revaluation of values; integration 
of the world pedagogical experience into the Ukrainian educational system is intensified, academic process 
goes beyond the limits of the classroom, becoming a dynamic and continuous process of self-education. 

In such conditions, the requirements for young professionals also undergo changes, and above all – the 
requirements for the level of professional training of students in higher education institutions mentioned in 
the Law of Ukraine On Higher Education, as well as in the draft of the Law of Ukraine On Law (Legal) 
Education and General Access to Legal Profession. 

Qualitative reform of the training system of specialists is aimed at the transition from extensively 
informative to intensive and fundamental education, which significantly increases the role of conscious and 
self-directed cognitive activity of students. In these conditions, the process of forming students’ self-
organizing learning activities, taking into account the specifics of the future profession, becomes of increasing 
importance. 

In addition to the above, attention is drawn to the fact that the current domestic legislation is rapidly 
evolving and constantly changing. Consequently, there is a need for the formation of the self-organization 
skills and abilities of academic activities for law students, which will further help in the formation and 
development of their professional competencies. The effectiveness of self-organization of academic activity 
of students of higher education in general and future lawyers (jurists) in particular depends on a well-
developed structure and identification of its main components, as well as on the content development of each 
structural and functional component. 

At present there are a number of scientific pedagogical researches on the issue of self-organization 
of academic activities in general and self-organization of academic activities of students of higher education 
institutions in particular, among which the researches of such authors as K. Yu. Boiko, A.V. Grubinko, 
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I.S. Dereza, O.V. Malykhin, T.S. Plachynda, A.V. Skrypkina and others. However, we draw attention to the 
fact that at present the problem of self-organization of academic activities of future lawyers has not been paid 
enough attention, in particular, referring to the theoretical foundations of organizational and methodical 
model of self-organization, which have not been developed, nor its structure has been defined, taking into 
account the peculiarities of law education. 

The aims. The aim of the article is to define and to give theoretical grounds for a precise structure of 
self-organization of academic activities of law students. The developed structure of self-organization of 
academic activities in the future should become the basis for the development of appropriate methodological 
support, as well as the forms, methods and techniques in the activities of students and teachers. 

Objectives. Achieving the aim requires solving the following objectives: 
1) To determine the structure of self-organization in the training of future lawyers; 
2) To characterize the content of self-organization structural components in academic activities of law 

students; 
3) To identify and characterize the self-organization functional components in academic activities 

of law students. 
Concept and structure of self-organization of academic activities of future lawyers. The problem 

of organizing academic activities of law students in a higher school is due to the fact that in this period of 
study the foundations of professionalism and skills of independent professional activity are being formed, 
which, in turn, can be successfully implemented only if students develop their respective competencies of 
self-organization, as well as consolidation a stable mechanism of action in the minds of future lawyers. 

The self-organization of educational and cognitive activities of students contribute to the improvement 
of the process of training and streamlining student’s learning activities. The effectiveness of educational 
activities depends on the student’s own intentions and efforts, who should be taught to independently organize 
their educational and cognitive activity, which will facilitate its activation, optimization, and improvement1. 

The analysis of scientific sources provides grounds for understanding self-organization in the training 
of future lawyers as an activity of a law student determined and aimed at the goals of self-management and 
self-regulation of his professionally significant educational work, which is carried out with the help of the 
system of intellectual actions aimed at solving the problems of independent rational organization and the 
direct realization of his own academic load. 

The educational activity, which is realized in the educational space, has its structure and stages of 
implementation. Accordingly, it needs to be properly organized: deliberately and rationally planned, clearly 
defined with goals, tasks, methods, and means of carrying out educational tasks. There is a need to critically 
analyze the working conditions as well as students’ capabilities (intellectual, psychological and physiological) 
for educational activity implementation, to forecast the course and results of work, prevent possible errors, while 
performing educational tasks it is necessary to conduct self-observation and record in memory the results of 
observation of their work, choose rational ways of solving the problem and methods of self-control and 
correction of errors. It is clear that the formation and future development of teachers-musicians above skills as 
self-organization of educational activities will contribute to the improvement of the latter. 

The study of psychological and pedagogical scientific sources on this issue and their thorough analysis, 
as well as taking into account the specific features of future lawyers (jurists) training in higher education 
institutions, gives grounds for determining the structure of self-organization of future lawyers training, which 
consists of the following components: information and diagnostics; problem – orientated component; 
operational activity; reflective and corrective component. 

The subject matter of the self-organization structural components of academic activities of law 

students 

Information and diagnostic component contains the following interrelated elements: diagnostics, 
expansion of information space, definition of contradictions. Diagnostics and self-diagnostics presuppose the 
determination of the initial level of formation (or non-formation) of the skills as elements of self-organization 
of academic activity, determination of individual personal style; comprehensive analysis and self-analysis of 
their own advantages and disadvantages, compensatory and adaptive capabilities of personality, individual 
ways of developing self-processes, allocation of skills for self-organization of academic activities in the 
system of professionally meaningful requirements to the personality of a lawyer (jurist). 

                                                      
1 Гук, І. (2015). Теоретичні аспекти самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інновації, 9, 221. 
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Since this component involves the diagnosis and self-diagnosis of the individual personal style of 
study, the opinion of I. Golubeva and A. Hirnyk is interesting, which, based on the study of American 
didactics of Rita and Ken Dunn, determine that the teaching style is a way by which students begin to 
concentrate their efforts on the process, assimilate and memorize new and complex academic information1. 

Therefore, it can be argued that all subsequent processes related to the self-organization skills 
formation of the educational space will be effective if, at the initial stage, diagnostics and self-diagnosis of 
existing skills of future lawyers will be conducted. It will also enable students to further defining their own 
learning style and determining the pace and amount of learning information that needs to be thoroughly 
studied. 

Problem-oriented component involves the definition of activity goals, mechanisms of self-design by 
specifying tasks, taking into account the individual characteristics of each of them, awareness of the 
contradictions between the desired and actual level of development of self-organization skills in academic 
activities. As a result, an individual program for the development of self-organization learning activities 
within the process of self-programming is formed. 

In the first place of the problem-oriented component, we singled out the goal-setting, which is the basis 
for the further actions of law students. Suitable in this regard is the opinion of A. Grubinko, which states that 
creative (heuristic), approximated to scientific comprehension and generalization is possible only as a result 
of organization of independent learning with the mandatory presence of goal-setting and its achievement with 
the help of effective technological schemes of self-education2. 

The analysis of scientific sources suggests that the whole range of academic activities in general, and 
the self-organization of academic activities in particular, can be effective and meaningful provided that the 
students are clearly able to determine their goals. Without a conscious purpose, self-organization of academic 
activities is meaningless. Goal setting gives weight and awareness to the whole process of learning, forms 
the direction of this activity and helps to build a program of further action. 

A significant element of the problem-oriented component is also self-design. Thus, studying the 
relationship between learning and self-education activity, I. Dereza comes to the conclusion that self-
education is a process of self-observation, self-design, self-building the image of personality of the future 
teacher. The author states that it represents a purposeful and expedient self-exchange of personality, 
conceptually and normatively self-defined, which is realized on the personal initiative and on good will, with 
the help of independent actions on the basis of reflexive mechanisms3. 

The formation of this component is characterized by deepening the process of self-knowledge and 
increase of professionally meaningful knowledge, as well as competences. It should be noted that the 
characteristic feature of educational goals is the combination of internal content with the form of its 
implementation. 

Within the problem-target component, there is a need for goal-setting and achieving the goals set at 
the expense of volitional efforts spent. This component provides a conscious goal-setting, a positive 
motivation for the formation of self-organizational skills, the acquisition of the necessary knowledge about 
the nature and structure of the self-organization skills. This component is characterized by the adoption and 
maintenance of goals, awareness of relevant processes and actions. A student with an advanced goal setting 
independently defines goals, deliberately organizes his activity for their achievement; his goals differ in 
realism, detail, and stability. 

Operational activity component involves planning of future activities to consolidate the skills of self-
organization in training with the possible high level of algorithmic elements of future activities; development 
of tools for self-organization of academic activities by identifying acceptable methods of self-organization, 
formation of self-organization skills of academic activities; determination of methods, means, techniques, as 
well as self-realization in academic and professional activities, including those during the course of legal 
practice. 

To create a described above skills, a faculty member (university) should incorporate into the contents 
of legal disciplines students self-training in search-legal projects, presentation of these projects, resolution 
                                                      
1 Голубєва, І., Гірник, А. (2007). Стилі учіння студентів при викладанні конфліктології у ВНЗ США та 
України. Наукові записки НаУКМА, 71, 26. 
2 Грубінко, А. (2016). Оптимізація індивідуальної роботи студентів під час вивчення історико-правових 
дисциплін. Юридичний науковий журнал, 4, 20. 
3 Дереза, І. (2014). Взаємозв’язок навчання і самостійної діяльності в професійному саморозвитку студентів. 

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 8, 126. 
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of legal incidents, and also the implementation of long-term phased legal cases. Such forms and methods of 
work will contribute to the formation of sustainable competencies of self-organization not only of educational 
activity but also of future practical legal activity. 

It is worth paying attention to the fact that the characteristic feature of self-planning of academic 
activities of students is a clear construction of the sequence of their actions. The high level of planning is that 
a student can independently elaborate a detailed plan for his actions and the certain behavior to achieve his 
goals. 

Therefore, we can state that self-planning is closely related to the definition of problems, goals, and 
tasks that need to be addressed in the future. In general, self-planning involves a certain algorithm, namely: 

1) determining the problem to be solved; 
2) outlining the goals and objectives for solving the problem; 
3) determining the resources needed to achieve the goal; 
4) creating a clear program of action. 
The main element of operation in self-organization is the ability to identify effective methods, 

techniques and forms of work that will help law student form the necessary professional competencies. 
Interesting for our study is the statement of A. Skrypkina and K. Boiko, who, studying the pedagogical 

components of forming the readiness of students to organize the training time in the process of self-education, 
noted that the operational activity component includes a set of informational and educational technologies, 
which are: contextually applied (forming skills of a certain kind of professional activity on the basis of 
assimilation of time algorithms in solving specific issues); integrative and modular (providing 
interdisciplinary connections, formation and development of a system of professional knowledge, skills, 
competences of students); interactive (intensifying the process of self-education, providing a heuristic basis 
of self-education); design (contributing to determine the time factor in the learning process, stimulate 
cognitive activity, intensify self-education activities, etc.)1. 

Reflexive correction component. For a law student, reflection is particularly important, which in the 
future is being further developed in the professional activity. Reflection is defined as the form of theoretical 
activity of a socially-developed personality, aimed at realizing his own actions and their regularities; it is self-
knowledge activity, revealing the specifics of the spiritual world of a human being. Reflection as a basic 
component of self-organization in psychology and pedagogy is considered in various activities. 

O. Gerasimova assures that the important theoretical significance is the question referred to the 
academic activity with reflection, which is aimed at the development of self-consciousness, understanding 
and orientation of the person’s actions (intellectual reflection), self-organization, movement through self-
knowledge and introspection of the state – inner mental acts, mythological activity, the integral “I” (personal 
reflection), and through the comprehension (analysis) of the personality and activities of the partner in joint 
activities, mutual interrelation (interpersonal reflection) with access to a student’s reflexive position2. 

T. Plachynda, who describes different approaches on outlining the definitions of “reflection” and “self-
control”, notes that reflexive independence manifests itself in the ability to independently realize reflexive 
actions without the teacher’s instigation. In the opinion of the author, it is important for the future specialist 
to create the qualities mentioned above for the purpose of self-organization, self-education, self-improvement 
and use the reflection skills in the further professional activity. These are the skills, according to T. Plachynda, 
that will help a specialist to be highly skilled and competitive in the labor market3. 

Based on the existing understanding of the reflection process, one can determine that the components 
of the reflection-correction component include: self-control in academic activities, self-examination and 
correction (improvement). The correction involves making the necessary changes and additions to the course 
and result of self-organization of academic activities in the process of forming self-organization skills. In this 
case, adjustments are made to all structural elements of the process, which are subject to adjustment in 
accordance with the revealed contradictions between the expected and the available result (the level of 
formation of self-organization skills in the academic activities). 

                                                      
1 Скрипкина, А., Бойко, К. (2013). Формирование готовности студентов к организации учабного времени: 
научно-методологические основы. Политематический сетевой электронный научный журнал, 4. 
<http://teoria-practica.ru/vipusk-4-2013/>. 
2 Герасимова, О. (2009). Концептуальне розуміння категорій «рефлексія» (історико-педагогічний аналіз). 
Наукові праці Донецького національного технологічного університету, 4, 12. 
3 Плачинда, Т. (2015). Рефлексія та самоконтроль під час професійної підготовки фахівця. Наукові записки 

Бердянського державного педагогічного університету, 2, 213. 
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The reflexive and corrective component of self-organization in the academic activities of law students 
will ensure the formation of general and special competencies provided for in Art. 5 of the draft of the Law 
of Ukraine On Law (Legal) Education and General Access to Legal Profession, such as: the ability to abstract, 
logical and critical thinking, skills of creative thinking and the generation of new ideas, analysis and synthesis; 
ability to plan, organize and control activities; the skills of collecting information, the analysis of legal 
problems, the construction of legal arguments, as well as the skills of drafting legal documents. 

Self-organization functional components in academic activities of future lawyers at higher 

education institutions 

Sustainable basic relationships between the main structural components that arise as a result of the 
interaction of all participants in the learning process reflect the functional components: design and 
constructive; communicative and gnostic; motivational and organizational. All of these components are 
relevant at each level of the academic process, while the analysis of the constituent elements of each structural 
component allows determining the dominance of a certain group of functional components at the stages of 
development of the structure elements and depends on the cycles of this process. 

The design and construction component provides a logically justifiable combination of design and 
constructive activities. 

O. Malykhin emphasizes the importance of this component, which states that the design component is 
related to the purpose-setting and designing of the goals of academic activities in the system of other activities 
(social, sports, labor, etc.). The constructive component is related to the design of the content, logic, sequence 
and stages of the implementation of various types of academic and cognitive activity1. 

It must be added that designing is an activity to understand the way it should be. Proceeding from this 
understanding, it can be argued that the design includes the ideal character of activity and its focus on the 
emergence (formation) of a new activity in the future. The constructive element is associated with the design of 
the content and is implemented taking into account the logic and the sequence of stages of the process 
implementation, which is reflected in a number of design operations: diagnostics, goal-setting and self-control. 

The communicative and gnostic component determines the emotional and cognitive nature of the 
personal interaction in the academic activity while developing the skills of self-organization. Most clearly, it 
is manifested at the stages of the information space expansion at all levels of learning in the academic process 
within the framework of professional self-improvement and in the course of training design. 

Ukrainian scientist O. Hrynko distinguishes two separate components – gnostic and communicative. 
Under the gnostic component, the author means the system of knowledge and skills of the teacher, aimed at the 
implementation of cognitive activity, which is the basis of his professional activity. This component permeates 
the research activity of the teacher, since it is aimed at diagnosing, analyzing, reflecting of the results of the 
pedagogical activities, educational process, and the level of academic achievement of students. The 
communicative component, according to O. Hrynko, ensures the implementation of all types of pedagogical 
activity of higher education teacher. It precisely depends on the communication level and style of a teacher that 
ease establishing contacts with students, colleagues, administration, parents, etc. Due to his communicative 
abilities, the teacher, according to the author, transfers educational information to the students and, therein, 
activates their educational and cognitive activity, establishes scientific contacts with other scholars, highlights 
various scientific positions, views, opinions on the research issue under study in his own publications2. 

The analysis of pedagogical and psychological literature, as well as taking into account the specifics 
of the future specialists training in the field of law (lawyers, jurists), which makes it possible to state that the 
communicative and gnostic component includes the ability to synthesize the experience of practicing lawyers; 
ability to actively listen; ability to argue and substantially express legal position; ability to solve tasks; ability 
to analyze, synthesize and summarize the information received; creativity in the pursuit of professional 
activity; ability to identify the interests and needs of other people, as well as the ability to reconcile parties 
with opposing interests, etc. 

The above mentioned gives grounds to assert that successful achievement of the goal of self-
organization is possible provided that its structure includes communicative and gnostic component, which 
                                                      
1 Малихін, О. (2008). Система умінь самоорганізації і самоконтролю учбової діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів та її функціонування у процесі організації і здійснення самостійної 
навчальної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 9, 125. 
2 Гринько, В. (2012). Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху. Актуальні 

проблеми соціології, психології, педагогіки, 17, 167. 
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involves the analysis and direction (on the part of the teacher) of the content and methods of self-organization 
of the students’ study space, and, therefore, assists in close communication between the subjects of the 
academic process. 

The motivational and organizational component is an organic part of all stages of the formation of 
skills. The study and proper use of existing motives, the formation of the necessary ones causes the personality 
development of future lawyer (jurists) and, certainly, it is associated with the process of organization and 
self-organization. Leading directions in practical activity should be connected with the transfer of 
unconscious motives to conscious, creating conditions for gradually increasing (amplifying) motivation from 
unstable to deeply conscious. This process is associated with reflection in the academic and professional 
activities, improvement of not only personal motivation, but also the implementation of the qualities of the 
motivator in the educational process. 

Such authors as I. Starosta and I. Scherba state that the method of pedagogical self-assessment of 
readiness for self-education activity determines, in particular, the motivational component implying 
awareness of the personal and social significance of continuous education and pedagogical activity; presence 
of stable cognitive interests; a sense of obligation and responsibility; the desire to get a high upgrade of one’s 
own self-education activities, etc. At the same time, the authors determine that the organizational component 
involves the formation of such skills as: to plan time, to plan work schedule, to change the activity system, 
to work in the library, to be familiar with the classification of sources, to use office equipment and computer 
data bank, etc1. 

The outline gives an opportunity to conclude that for this component there provided such skills: 
awareness of one’s own interests, motives and value orientations; awareness of the value of self-organization 
as a personality trait; maintenance of positive motivation for independent planning, organization and direct 
realization of academic activity; skills related to the implementation of the student’s legal position in the 
process of conducting academic activities. 

Own experience of teaching provides an opportunity to assert that the self-organization of educational 
activities in the process of studying legal disciplines clearly manifests itself in group work in which students 
combine a common goal, interests, and motivation. We draw attention to the fact that the teacher should help 
students who do not have the motivation to study a particular discipline so that the process of its study creates 
a sense of meaning. 

In support of the above, we give an example of one of the group tasks, which, in our opinion, clearly 
illustrates the importance of the collective educational and cognitive activity of students for the formation of 
skills and abilities of self-organization. Students of the Faculty of Law were asked to divide into mini-groups 
(four to five persons) to perform a creative search task, which implied preparing a strategy for resolving a 
legal incident from the position of the plaintiff and the position of the defendant in the trial. Students were 
united by one goal – the choice of a strategy for protecting their principal, determining the participation of 
everyone in the preparation and processing of legislation, determining the sequence of actions for further 
presentation to opponents. Students independently defined their action plan and its implementation in their 
mini-groups. It is worth paying attention to the fact that even students with low motivation to study activities, 
which did not show at the beginning of interest in the task, actively joined the work and tried to fulfill their 
part of the task. In each mini-group there appeared leaders, who determined the purpose, sequence of 
execution, distributed responsibilities, and monitored the progress. Those students who in the beginning tried 
to choose the implementation of the easiest points of the plan, in the future were actively involved in all 
processes of preparation. This proves that the self-organization of educational activities not only helps in the 
task but also forms part of the success of all educational activities. 

Thus, one can confidently state that the motivational and organizational component is of special 
importance, since the motivational sphere plays a decisive role in the development of cognitive forces and 
formation of self-organization skills, while the organization of study time enables a precise way of 
implementing, organizing, functioning, self-regulation of all essential manifestations of future lawyers (jurists). 

Conclusions. Summing it up, there should be noted that to create an effective method of self-
organization in academic activities of future lawyers, it is necessary to clearly understand its structure and 
the ratio of its separate components. 

The self-organization of the training of future lawyers involves the combination of structural and 
functional components, which, in their unity, ensure the formation of not only academic skills but also 
professionally significant competencies. The structural components of self-organization include: 
                                                      
1 Староста, В., Щерба, І. (2015). Самооцінка майбутніх учителів власної готовності до педагогічної діяльності. 
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 8(341), 117. 
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information-diagnostic; problem-oriented; operational-activity, reflexive-corrective. The functional 
components of the self-organization of the training of future lawyers are: design-constructive; 
communicative-gnostic; motivational and organizational. 

The capacity of each structural and functional component is determined by self-processes that ensure 
the gradual and progressive development of a law student, starting from the goal setting and resulting in its 
achievement. Therefore, the self-organization structure of educational activities of future lawyers, who 
represent a set of self-processes, which assume that it is possible to have concrete self-organizing skills: 

– the ability to formulate a clear goal and objectives for an educational or professional legal situation; 
– the ability to determine their own needs and interests in legal science and practice that relates to the 

goal; 
– the ability to plan and detail the process of acquiring knowledge, abilities and skills; 
– the ability to select effective methods, techniques and resources for achieving the goal independently; 
– the ability to control the progress of educational or professional tasks; 
– the ability to assess own achievements and adjust own knowledge, abilities and skills. 
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Poland as one of the components of the Institute of Democratic Civic consciousness. The prospects 
of cooperation between institutes of student self-government of Ukraine and Poland are 
considered through the prism of educational migration, in particular, the possibility of influencing 
the process of educational migration in the view of preserving Ukrainian national security. The 
approaches are proposed to improve the role of student self-government in the process of 
educating the new generation of the national elite capable of directing the vector of political 
development of Ukraine’s political system to sustainable European integration. 
Keywords: «Student self-government», «the Institute of Democratic Civic Consciousness», 
«educational migration», «student democracy». 

Introduction. The student self-government may belong to one of the leading roles in the democracy 
acquiring by the student youth, in facilitating institutionalizing the democratic civic consciousness of the 
society. In order to confirm the hypothesis stated in this research the works of the scientists and some author’s 
researches of the last years (2002-2018) devoted to the student self-government theme were considered. The 
search for ways to strengthen European democracy, responsible use of public authorities against global 
challenge that is: strengthening migration flows from non-democratic countries, hybrid wars, exacerbation 
and militarization of conflicts actualize and determine the theme of the research. The scientific novelty of 
this topic is in the study of student self-government as one of the components of the Institute of Democratic 
Civic consciousness. V. O. Suchomlynsky defined “civic consciousness” as "a complex socio-psychological 
phenomenon in which the intellectual, emotional, strong-willed and practical life aspects of a human as a 
creator of material and spiritual values of a society"1. The author defines the "Institute of Democratic Civic 
Consciousness" as a constructive qualitative part of civil society which is organized to consolidate conscious 
active competent national-patriotic citizens with a high level of political culture in political-responsible 
cooperation with state authorities” 2That is to take into account, we analyze the student self-government not 
in the context of the educational and pedagogical problems, but as a self-organization form of students whose 
main purpose is to represent interests and protect students’ rights. The functioning of the student self-
government in modern Ukraine is at the stage of institutionalization and requires scientific study and 
development of approaches in enhancing its role in the democratization processes. In European countries, on 
the contrary, the student self-government is an important factor in the development and modernization of the 
society, the identification of potential leaders, the development of their managerial and teambuilding skills, 
the formation of the future national elite. That is why the goal of the research is to study the experience of 
the student self-government in Poland neighboring with Ukraine to consideration and improve the Ukrainian 
practice of gaining democracy experience with the Ukrainian student youth. 

To solve the scientific problems, the following methods of research were used as: the method of 
analysis, the comparison method in the coverage of foreign experience of functioning student self-
government, the normative method of work on the legislative base of functioning student self-government, 
the systematic method in analyzing the functioning of student government in Ukraine; questionnaire and etc. 

The following factors indicate the strengthening of student self-government role in the society to 
change the vector of political development to the democratic one. Firstly, the vital component of student self-

                                                      
1 Сухомлинский, В.А. (1971). Рождение гражданина. Москва: Мол. гвардия.  
2 Ярошенко, В.М. (2019). Вплив мережевої комунікації на становлення інституту демократичної громадянськості 
в Україні. Наукові праці, 297, 285, 58-64. 
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government activity is instilling of civic values. Secondly, the integration into the European educational space 
has been defined by Ukraine. 

Thirdly, students at all times have been the least conservative by their compliance orientations in social 
stratum of the population and that, most sensitively and positively responding to social changes. Fourthly, 
the formation of student self-government promotes active involvement of young people in solving the main 
problems of the State, as well as formation and implementation of youth policy. 

The level of the development of the theme in scientific sources is insignificant due to relatively recent 
emergence of student self-government in Ukraine. In particular, the legal aspects of the student self-
government functioning are adequately disclosed have been by authors V. Bahrushin 1Y. Kraschenko2.  
The coverage of foreign experience of the student Self-government functioning have been by author 
V. Shcherbachenko 3 

Peculiarities of student self-government functioning in modern Ukraine. The normative base 
of functioning of student self-government in Ukraine is: the Law of Ukraine "On Higher Education" (article 
40)4, the Regulations on Student Self-government in Higher Education Institutions5. 

It should be noted that one of the problems of student government functioning is the contradictions of 
powers and general principles of organization of student self-government, defined in article 40, which require 
clarifications. 

According to the research conducted by V. Bakhrushin in April 2018, the following norms of the law 
can be counted as the most problematic in terms of the number of violations and possibilities of their practical 
implementation, they are: 1. Elections of the organs of students’ self-government (OSS) without specifying 
which organs by direct and secret voting by the students are (Cadets)-Part 1 art. 40. Among the considered 
provisions of the student self-government in 30 educational establishments there is hardly any institution 
where this provision was fully obeyed 6 2. Termination of person’s participation in the student self-
government body with termination of their education in higher education institution (Part 4 of article 40). 
This provision deprives powers of those graduated from the Bachelor’s and entered the same institution to 
the Master’s. 3. Registration of a student self-government body as a public organization (part 4 of article 40). 
After such registration, the public organization will have to keep to the law of Ukraine "On Public 
Organizations" (NGOs), which does not provide for obligatory regular renewal of the NGO (non-
governmental / public organization), its management and the founding board. Therefore, immediately after 
the registration the NGO will begin to live its own life, with time it will increasingly be removed from OSS. 
Therefore, it cannot be identified with the student self-government body. It is possible to predict the right of 
OSS and students to create their public organizations, although they have this right already. But it is 
impossible to register the student self-government body as a public organization7. 

The second problem of student self-government functioning lies in the fact that student self-
government functions are limited to representation in management bodies, to harmonize certain decisions 
with the narrow circle of activists. As well as, in our opinion, not enough attention is paid to educational 
work. That is, at the same time, the important task of the university is to form the personality of each student, 

                                                      
1 Бахрушин, В. Проблеми організації студентського самоврядування. Освітня політика. Портал громадських 

експертів. <http://education-ua.org/ua/articles/1176-problemi-organizatsiji-studentskogo-samovryaduvannya>. 
2 Кращенко, Ю. (2009). Студентське самоврядування в освітньо-виховному середовищі вищої школи України 

та зарубіжжя. <www.vsrmon.org.ua/studlibrary/manage/1167-2009-12-04-16-48-58>. 
3 Щербаченко, В. Студентське самоврядування. Чому нас навчила Польща. <http://www.ukraine-poland.com/ 
u/dosvid/molod.php?id=stud_samovriad.txt>.  
4 Закон про вищу освіту 2014 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4>. 
5 Положення про студентське самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
(редакція 09.11.2016). <http://sk.ukma.edu.ua/2016/11/нова-редакція-положення-про-студентс/>.  
Положення про студентське самоврядування Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2018. <http://sp.knu.ua/wp-content/uploads/2018/03/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ОСС-КНУ-ухвалено-13-березня-2018-
року.pdf>; Положення про студентське самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» (редакція 09.11.2016). <http://sk.ukma.edu.ua/2016/11/нова-редакція-положення-про-студентс/>; 
Обговорення Положення про органи студентського самоврядування в НПУ імені М. П. Драгоманова! (проект 
станом на 07.04.2018). <http://npu.edu.ua/ua/oholoshennia/196-zahalnounivesytetski/4484-obhovorennia-
polozhennia-pro-orhany-studentskoho-samovriaduvannia-v-npu-imeni-m-p-drahomanova>. 
7 Бахрушин, В. Проблеми організації студентського самоврядування , Освітня політика. Портал громадських 

експертів. <http://education-ua.org/ua/articles/1176-problemi-organizatsiji-studentskogo-samovryaduvannya>. 
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their general competencies – critical thinking, ability to make informed decisions and bear responsibility for 
them, work in a team, etc. Therefore, these problems identified the theme of the research of student self-
government as one of the components of the Institute of Democratic Citizenship, which may include one of 
the leading roles to acquire democratic experience by the student youth at the appropriate solving of these 
problems. Additionally, the claimed statement of a possible leading role of student government in the 
formation of the Institute of Democratic Citizenship relies on the dissemination of the positive significance 
of the revival of self-governing traditions of Ukrainians since the Cossack times. It should be agreed that the 
Ukrainian state more and more contributes to the revival of the Ukrainian Cossacks, popularization among 
the young generation of Cossack ideals and principles of self-government, educating young people in the 
glorious traditions of our ancestors. In fact, substantial assistance in functioning of student self-government 
is financial support of activities from the Special Fund of the University. But such assistance should be 
mutual-and more effective from the part of the educated students, whose focus is student self-government. 

The peculiarity of the initial stage of the Institute of Student Self-government in the early 2000s in 
Ukraine was its low popularity among students due to their own inability to influence the solution of actual 
problems of students. The process of its creation mostly initiated by the administration of Universities. The 
leaders of student self-government mostly pessimistically assessed their activities, the main obstacle to the 
development of student self-government as the author of the article understands was not in the internal reasons, 
but in changing legislation. Thus, the underestimation of the students’ roles and opportunities of the student 
self-government was generated by their non-awareness. It should be agreed that the reason for the relative 
passivity of student self-government functioning was not in social apathy and disbelief, since the events of the 
Orange Revolution of 2004 and the Revolution of Dignity in 2013 showed high activist participation of young 
people, which was possibly gained from the previous practice of student self-government. Moreover, student 
youth acted as an avant-garde to defend the pro-European vector of political development. And, due to high 
patriotism of youth as well, the national independence and national territory of Ukraine was preserved. 

This indicator can be considered as the growth indicator of student democracy within the functioning 
of student government in Ukraine for the last ten years. That is, it is necessary to recognize the high social 
value of gaining democratic experience, which is an indicator of the irreversible democratic vector of political 
development of Ukraine. 

The Peculiarities of Student Self-Government in Poland. The development of student self-government 
bodies in Poland may be one of the indicators of significant changes that have taken place in the country over 
the past decade. The emergence of student self-government bodies in Poland in the form in which they exist 
now preceded the activities of independent students’ organizations in the 80s of the XX century. In 1983 
Poland adopted the law “on Higher Education", which foresaw the possibility of establishment of student 
government in universities. The spirit of freedom, which did not leave Polish universities even in tough times, 
became one of the reasons that Polish students were actively involved in the struggle for democratic 
transformations in the country, and the year 1988 was especially distinguished by student strikes. As a result 
of student activity on September 12, 1990 the Parliament adopted a new law “On Higher Education", which 
provides a number of legally enshrined guarantees of independent status of student self-government in 
universities in Poland. In particular, the new law was enshrined in the compulsory financial support of the 
student self-government bodies from the university budget1. The law of Poland "On Higher Education" from 
12 September 1990 made substantial changes in terms of student self-government as a single representative 
of the student community (article 156 of the Law), which determined the role and purpose of this institution. 
The Law «On Higher Education" foresaw two equal functioning of student self-government in Poland: 
functioning of student government at the general state level and level of the higher educational establishment. 
At the national level, this organization represents the student Parliament. Most of the student government 
bodies insisted on the acquisition of the legal status of the organization. According to the law “On Higher 
Education" the student self-government is divided into national and local levels. The student self-government 

in Poland does not depend on the administration of the university or the Minister of Education. To support 
its activities, student organizations receive funding from the universities; in addition, students directly donate 
a certain amount of funds to the student self-government bodies2. 
                                                      
1 Щербаченко, В. Студентське самоврядування. Чому нас навчила Польща. <http://www.ukraine-poland.com/ 
u/dosvid/molod.php?id=stud_samovriad.txt>.  
2 Щербаченко, В. Студентське самоврядування. Чому нас навчила Польща. <http://www.ukraine-poland.com/ 
u/dosvid/molod.php?id=stud_samovriad.txt>. 
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At the general state level in Poland there is the Principal Council of Higher Education (hereinafter-
the Council). .1The local level is the students’ self-government at the level of the University of Poland. 
In universities, the collegial bodies are the Senate and the Councils of faculties, the sole bodies are the Rector 
and Deans, the elected bodies are the Voter Board, if it is provided in the Statute. Student self-Government 
on the territory of higher educational establishments carries out socio-household and cultural activity 
in student’s affairs2. 

There are differences in the student self-government structures; they arise according to the number of 
students of the university. The common feature in all the bodies of student self-government are the legislative, 
executive and judicial bodies of the structure. Legislative power is executed by the Student Parliament. The 
structure of the executive organs is varied, it is determined as the procedure for being elected to the Student’s 
Parliament, by the Regulations on Student Self-Government. The Provisions and amendments are adopted 
by the parliament; they become valid after the approval by the Rectors Office its provisions compliance with 
the Statute of the University. The judiciary power is represented by Disciplinary authorities or the Peer Court. 
The most influential and decisive voice of the representatives of student self-government bodies are in the 
elections of the Rector, as well as pro-Rector and deans of educational work. A separate level, although is 
not stipulated in the law “On Higher Education" of Poland, and it is comprised by the associations of student 
self-government bodies at the level of administrative territorial units. However, such bodies are more likely 
to be coordinative than representing a union or the student self-government body3. It is necessary to pay 
attention to the revival of the Territorial Self-government (detachment, County, provinces), which allowed 
the transfer of management of educational institutions to self-government. Due to it, they can conduct their 
own educational policies that is to meet local needs. The task of territorial self-government is to guarantee 
education, upbringing and guardianship in educational institutions for which they are governing bodies. The 
units of territorial self-government assumed a wide scope of authority; primarily their responsibility for the 
condition of education on their own territory increased 4Student organizations have their own premises at the 
university, which mostly are equipped with own furniture and office equipment. If a certain student’s 
organization wants to rely on financial support from the funds allocated to the activities of the university 
student self-government, it must be registered at the University and submit annual reports on its activities. In 
order to receive the grant the student organization should submit duly completed application form and obtain 
the funds5. The characteristics of the student self-government in Poland reflect the peculiarities of well-
established democratic models of student self-government institute functioning. However, a well-known fact 
is that democracy is not a stable model and it may acquire with certain influences of authoritarian or 
totalitarian direction. For democracy is important to preserve the democratic environment and maturity 
democratic institutions. The indicator of the determination of the experience of student democracy in Poland 
can serve as protest speeches in June 2018 of the academic community against the new Higher education bill. 
Thus, a group of students and Lecturers of the University of Warsaw, 20 representatives of the Academic 
Committee of the protest, the organization formed by the members of the Academic academy community, 
opposed to a new higher education bill, compiled a list of 11 Requirements they wanted to include in the 
higher education system. 

The protest spread to other cities of the country (Lodz, Bylastok Gdansk, Krakow), and there were 
white and red banners with such slogans as: "Self-government is our weapon ", “We demand Democratic 
universities ", "We do not abandon our autonomy " and "Sovereign Academies " which reflected the main 
content of protests and demands. 

The reason for the speeches is that the new bill, also known as “Bill 2.0 " or "the Constitution for 
Education ", was intended to establish "university councils ", the governing bodies, which consist of people not 
affiliated to the university. These councils would have the right to elect University presidents. Protesters feared 

                                                      
1 Щербаченко, В. Студентське самоврядування. Чому нас навчила Польща. <http://www.ukraine-poland.com/ 
u/dosvid/molod.php?id=stud_samovriad.txt>. 
2 Щербаченко, В. Студентське самоврядування. Чому нас навчила Польща. <http://www.ukraine-poland.com/ 
u/dosvid/molod.php?id=stud_samovriad.txt>. 
3 Щербаченко, В. Студентське самоврядування. Чому нас навчила Польща. <http://www.ukraine-poland.com/ 
u/dosvid/molod.php?id=stud_samovriad.txt>. 
4 Adamczyk, E., Gęsicki, J., Matczak, E. (2001). Przemiany prawno-organizaccijne w tworzeniu oświaty 
samorządowej. Samorządowy model oświaty: conception and realia. Warszawa: Instytut Badan Edukacyjnych, 19-29. 
5 Кращенко, Ю. (2009). Студентське самоврядування в освітньо-виховному середовищі вищої школи України 

та зарубіжжя. <www.vsrmon.org.ua/studlibrary/manage/1167-2009-12-04-16-48-58>. 
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that, with the new draft, the Ministry of Science and Higher education would acquire too much political control 
over academia, having the opportunity to directly influence the content of educational programs at universities. 
In addition, the reform stipulated that regional universities in smaller cities would lose their budget for research 
and the rights to assign candidate ranks, actually turning to educational institutions. According to the Committee 
on academic protests, these changes threaten opportunities of students and scientists outside big cities, further 
supporting the interests of urban elites. What is an important feature of the tradition of Polish student democracy, 
according to the author, is that the meaning of protests goes beyond politics. "The occupation of the university 
space is a new form of protest, turning the rector’s palace into a social space ", says Helen Patzer, the 
anthropologist from the Institute of Ethnology and Cultural of Anthropology of the University of Warsaw, "in 
our world everyone is busy, always running around. Abstracts, examinations, administrative work... This protest 
creates a space for meeting people, better acquaintances and relevant disciplines”, she says. "The professors 
spend their classes here, sitting on the grass. It is a moment for all of us to create together all sorts of alliances 
and to plan activities, not just to protest against the new reform 1The efforts of the vigilant and participating 
influence of the educational community of Polish universities to the authorities in preparing amendments to the 
educational law achieved a positive outcome. It is evidenced by the notice in May 2019: "The reform of 
education is the answer to the expectations of the most Poles. We strongly emphasize that education reform has 
been carefully prepared and its implementation is constantly monitored. A full organizational and financial 
analysis of the effects of changes was developed. The Ministry of National Education provided funds for the 
tasks associated with reforms. It prepared the relevant normative and legal acts that allowed implementing the 
changes, developed the curriculum and approved textbooks for school use. In the next years of reform the 
implementation by the Ministry of Education continues to support local self-government bodies, co-financing 
of school equipment, reconstruction, modernization of laboratories, purchasing textbooks for school Libraries 
and Multimedia Equipment2. 

The factors for the further successful establishment of the Institute of Student Self-government and the 
prospects for cooperation both in Ukraine and Poland can be considered similar in both countries to the 
glorious historical traditions of self-governance, normative and legislative conditions of functioning of 
student self-government, financial support of its activity, democratic European vector of political 
development, positive experience of struggle in defending democratic freedoms in recent years. In this list 
there may be enough themes for mutual exchange of experience and joint events between student self-
government organizations of Ukraine and Poland. The distinguishing features of student self-government are 
the following: the structural differences, for example, in Poland there are no defined academic groups as such, 
there are no student trade unions, which in Ukrainian universities create certain competition and take over 
some functions of student self-government. Such differences can be taken into account by the Ukrainian 
youth with further planning of improving the effectiveness of student self-government. And the most 
important differences, in our opinion, are in the fact that Polish students, in contrast to Ukrainian students, 
have a greater experience of so-called democratic sensitivity and have timely response to peaceful protest 
measures against the narrowing of democratic freedoms. This experience, undoubtedly, is acquired over time, 
but it is valuable for Ukrainian students as it can warn too much of a social tragedy for belated happy 
responding to the encroachment of democratic freedoms. 

The educational migration can be considered an important part of defining the prospect of cooperation 
between institutes of student self-government of Ukraine and Poland an addition to the proximity of cultural, 
linguistic, ethnic, religious, territorial factors. In particular, the focus of scientific analysis is important to 
concentrate on that part of the student youth who returns home to Ukraine after studying abroad and brings 
learned experience of democratic governance and established personal friendly contacts with representatives 
of Polish youth. To study the experience of student democracy in Poland in the part of ensuring the rights of 
Ukrainian students in Polish universities, we represent the results of the following survey of Ukrainian 
students who returned to Ukraine after graduation in Poland. This survey was conducted by the author in the 
format of Radio Bridge “Mykolayiv-Zhitomir” in October 2018, organized by the Ukrainian public 
broadcasting. The format of discussion touched on motivation of Ukrainian students studying in Polish 
universities. According to the information of 4 participants (2 representatives – from Mykolayiv and 2 – from 
Zhitomir), 3 – graduates out of 4 have expressed a strong conviction to stay to live and work in Ukraine. 
                                                      
1 Akademicki Komitet Protestacyjny. <https://www.facebook.com/akademicki2018/photos/ 
a.780673705472907.1073741829.779991188874492/783512561855688/>. 
2 Zmiany wprowadzone w oświacie zostały przygotowane rzetelnie 05/22/2019. Department of Information 

and Promotion Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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The facts in favor of the advantage of living in Ukraine were family values and significantly wider 
opportunities to use in life their acquired life and educational potential. In terms of personal participation in 
the activity of student self-government in Poland during student life, there were no examples of 4 participants 
of the radio broadcast. They did not have to appeal to the student government centers in Polish universities 
for defending their rights and they relied more on their own awareness and ability to exercise their rights. But 
with respect to other colleagues, they confirmed that student government is actively helping those Ukrainian 
educational migrants who need them to adapt and feel equal in the foreign Polish University. Two participants 
of the radio broadcast reported that they had to work at the time of the university training in other spheres not 
related to their specialty, for example, culinary production in order to provide accommodation and training 
in the Polish university. The following example of motivation of students – educational migrants, in the 
format of Radio Bridge “Mykolayiv-Zhitomir”, as we agree, is not indicative. It is also difficult to determine 
the total number of listeners except 5 calls in the studio during the discussion and 8 calls after the broadcast. 
The listeners the broadcast program mainly emphasized the relevance and importance of the discussion on 
the air. The fact of the discussion in public space the topic of the educational migration clearly confirms the 
importance of further scientific research. In the future, it is appropriate to provide research on the problem of 
educational migration within the project: "Migration of Ukrainian students to Poland, Czech Republic, 
Hungary and Slovakia: Human Capital Perspectives" (03.11.2018), since we consider it as one of Prospects 
of cooperation of student self-government of Ukraine and Poland. 

The Profile of Ukrainian Students and Graduates in Poland. The largest group (83%) is current 
students, i.e. persons studying at a BA or Master’s program at the University of Poland. Another group of 
17% is Ukrainian graduates who have a diploma from the Polish University. Two-thirds of respondents (67%) 
do not have Polish roots, but 31% say that their grandparents were born in Poland. A large majority has close 
relatives in Ukraine. Most of the respondents have lived in Poland for a long time: 29% have lived in Poland 
for 1-2 years and 29% – for 3-4 years. The largest group of respondents – 42% consists of persons aged 18-
20 years old, while 32% have the age of 21-23 years old .1 

Motivation of Ukrainian Students to Study Abroad. Among the respondents who returned to 
Ukraine, the main reasons are the desire to apply the education received in Poland for their native country 
(52), to live in the cultural environment where the respondent grew up (40), and to live closer to friends 
and relatives (36). On the other hand, those who plan to remain in Poland (243 from 872), among the 
reasons noted better conditions for life (79%), the possibility to earn more than in Ukraine (52%), and more 
job prospects in their professional sphere (44%). Less popular were the following reasons: unstable 
political situation in Ukraine (25%), the desire to get a new experience (16%), the fact of residence of 
parents in Poland (14%), better opportunity to find work even in another specialty (17%), military conflict 
in Ukraine (7%) and ease of obtaining a permit for a long-term stay (3%)2. Consequently, the study of 
motivation of educational migrants and its consideration for the improving of youth policy and reforms in 
educational sphere in Ukraine have the prospect of preserving the young generation for further permanent 
residence and strengthening of national security. Taking into account the globalizing challenges and social 
risks that affect both Ukraine and Poland, including the intensification of migration from both Ukraine and 
Poland, we can assert that the prospect for cooperation of student self-government of both neighboring 
countries has its future. 

Conclusions. As a result of the research of student self-government as one of the components of the 
Institute for Democratic Citizenship, which may include one of the leading roles in the acquisition of 
democracy experience, by the student youth the following conclusions were comprised: the institute of 
student government in Ukraine undergoes a stage of institutionalization and has all chances to be one of the 
leading in the formation of the Institute of Democratic Citizenship; in the functioning of the student 
government in Ukraine and Poland there are certain common and distinctive features that may be the basis 
for useful cooperation; the experience of Polish colleagues in democratic sensitivity and vigilance for 

                                                      
1 Грач, К., Пилат, А., Сегеш Фрелак, Ю., Мішальська, Д., Лада, А. (2018). Українське студентство в Польщі: 
політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студентства. Проект: Міграція українського студентства 

до Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини: перспективи людського капіталу. <https://cedos.org.ua/uk/articles/ 
ukrainski-studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv>. 
2 Грач, К., Пилат, А., Сегеш Фрелак, Ю., Мішальська, Д., Лада, А. (2018). Українське студентство в Польщі: 
політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студентства. Проект: Міграція українського студентства 

до Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини: перспективи людського капіталу. <https://cedos.org.ua/uk/articles/ 
ukrainski-studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv>. 
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preventing narrowing of democratic freedoms is particularly useful for Ukrainian students; the theme of 
educational migration deserves further study of scientists and can be considered as a factor of prospect of 
cooperation of student self-government of Ukraine and Poland. Additionally the following proposals to 
increase the role of student self-government were elaborated: 1. To start practices of the experience exchange 
in the functioning of student self-government of Ukrainian and Polish students in the format of the Ukrainian 
Association of Independent and Democratic National Association of Students of Ukraine, which unites the 
student self-government bodies, student community organizations, student clubs and scientific societies that 
are active in the higher educational Institutions of Ukraine, as well as individual active students to protect the 
rights and representation of interests of the Ukrainian student community at the national and international 
levels. 2. to introduce the mechanism of cooperation between the student self-government bodies and 
employers. 3. To initiate constructive and continuous dialogue between the self-government bodies and local 
governments. 4. to assist the Organization on the ground of seminars, TV bridges, scientific and practical 
conferences, round table meetings, scientific researches on student self-government in the regions and 
publication of methodological manuals on the student Self-government, 5. to promote the formation and 
coordination of regional associations of student bodies of self-government. 

The analysis of student self-government functioning in modern Ukraine provides an opportunity to 
assert that the process of student self-government functioning, involving educated young people in solving 
the main problems, first of all, students’ youth, promotes the definition of interest groups and formation of a 
new generation of the national elite. That is, effective student self-government can mobilize potential 
resources in sufficiently critical mass of civic energy to direct the vector of political development to 
sustainable European integration. Since the educated student youth in the self-government practice acquires 
leadership qualities, the personalization of which is the civic ability of young patriots of Ukraine. 
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INNOVATIVE STUDYING IN CONDITIONS  

OF UNIVERSITY AUTONOMY 

It is proved that the quality of education is determined by the quality of the educational process, the 
content of educational disciplines. The productivity of the content of the discipline depends entirely 
on the degree, level of saturation with the latest novels most useful for the future specialist. This 
level should be assessed by the proportion of the latest knowledge. Such knowledge (newest 
provisions, innovations) can be obtained from the results of science, scientific research. These results 
should be included in the courses, defining their content. The concept of innovative training and 
quality management of the educational process is offered. The proposed set of ideas can be 
considered as a means of improving the quality of education, as a possible alternative to solving the 
most important state problem – the progressive economic and technological backwardness of 
Ukraine in the field of innovation from the highly developed countries. 
Keywords: innovative training, quality of education, educational standards, concept of 
innovative training, innovations in education, content of educational disciplines. 

Постановка проблеми. Освіта посідає важливе місце у державній політиці України і потребує 
особливої уваги. Адже сучасний розвиток суспільства у напрямі демократії, вільної ринкової 
економіки не тільки може залишити осторонь освіту, а й зобов’язує її стати потужною рушійною 
силою відповідних перетворень. А для цього, потрібні не тільки модернізація освіти, інтеграція її 
в європейський та світовий простір, а й нові підходи до процесу навчання, яке будуються на сучасних 
засобах інформатизації, спрямовані на побудову суспільства знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Literature review). Програмні завдання в сфері 
освітньої політики та шляхи їх реалізації висвітлені працях В. Андрущенка, В. Журавського, 
І. Зязюна, О.Клименко, С. Квіта, К. Корсака, В.Кременя, О. Кузнєцова, К. Левківського, В. Лутая, 
Г. Михайлюка, М. Поповича, В.Ярошовця та інших. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Як засвідчує аналіз робіт 
названих авторів та ін. вчених, на сучасному етапі розвитку українського суспільства, переходу 
країни до інноваційної економіки, інформатизації суспільства – постає проблема використання 
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освіти, вищої освіти як дієвого засобу досягнення цих цілей, соціального розвитку. Досліджуючи ці 
питання, багато які вчені обмежуються визначенням тих чи інших понять, класифікацій, принципів, 
іменуючи одержані результати теорією, методологією. Якщо це так, то можна казати про голод 
на розробки методичного рівня, які визначали б «ЩО» і, головне «ЯК» робити. Саме концептуальні 
положення здійснення певної діяльності (в даному випадку, освітньої) мають містити відповіді 
на зазначені питання. На основі цих відповідей і повинна ґрунтуватися розбудова державної освітньої 
політики, яка може бути визначена як форма, а самі концептуальні положення інтерпретуватися як 
зміст освітньої діяльності. Саме у симбіозі таких змісту та форми і могло б полягати «поєднання 
форми і змісту освітньої політики», здійснення «ефективного перерозподілу функцій і повноважень 
між центральними органами державної влади та навчальними закладами». А це те, що вимагає 
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, ідея університетської автономії, 
закладена у Законі про вищу освіту від 1 липня 2014 року. 

Мета статті. Метою статті є розробка концепції (сукупності основоположних ідей), достатньої 
для створення інноваційної (унікальної) моделі управління якістю навчального процесу в закладах 
вищої освіти, матеріально-енергетичне уречевлення якої призведе до прориву в переході 
до інформаційного суспільства, суспільства знань. 

Виклад основного матеріалу. Загальновизнано, що саме інформація та знання стають 
домінантами в житті сучасного суспільства, головними продуктами суспільного виробництва. 
Входження людства в інформаційне суспільство та суспільство знань, пише Н. І. Гендіна, – 
пред’являє якісно нові вимоги до системи освіти. Ці вимоги вилилися в необхідність зміни парадигми 
цієї системи. Модель «підтримуючого навчання», заснована на фіксованих, стійких прийомах і 
методах, які спрямовані на те, щоб навчитися працювати у традиційних постійно існуючих умовах – 
неприйнятна для сучасного суспільства, відмінними рисами якого стали постійні зміни і зростаючий 
темп життя1. 

Аналіз практики, політико-правових рішень і наукової літератури показує, що в якості 
головного засобу переходу до інформаційного суспільства найчастіше називається наука, розвиток 
науки. Набагато рідше говорять про освіту. Ще менше тих, хто говорить про спільну дію обох 
чинників як складових засобів цього переходу, що мають бути взаємопов’язаними, 
взаємообумовленими. Тобто, наука та освіта поки що розглядаються окремо один від одного. Одні 
чиновники-«реформатори» реформують освіту, а зовсім інші – переймаються змінами в науці. При 
цьому, дивлячись на висновки, пропозиції, рекомендації, які надходять від одних та других, нерідко 
складається враження, що перші і не підозрюють про існування других. Разом з тим, і наука та освіта, 
на наше глибоке переконання, є сторонами єдиного процесу, процесу інноваційного розвитку. 

Про те, що головним орієнтиром вдосконалення освіти, навчального процесу у них став курс 
на залучення в процес навчання наукових результатів засвідчив і аналіз наявного європейського 
досвіду функціонування університетів. Це дійсно чи не єдиний шлях забезпечення інноваційності 
освіти, спрямованості її на створення інформаційного суспільства, суспільства знань. Проблеми 
викладання навчальних дисциплін (НД) саме під таким кутом активно обговорюються, принаймні, 
в останні 15-20 років в рамках так зв. Болонського процесу. 

В Україні, як відомо, згідно із Законом України «Про вищу освіту», створено Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти, як один з органів управління у цій сфері. Агентство є 
постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері 
забезпечення якості вищої освіти. 

Серед найважливіших завдань Нацагентства – формування вимог до системи забезпечення 
якості вищої освіти, критеріїв оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, 
за якими мають визначатися рейтинги вищих навчальних закладів вищої освіти України; проведення 
акредитації освітніх програм, розробка вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають 
наукові ступені тощо. 

Розроблено і представлено Стратегію Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти до 2022 р. Визначено місію і стратегічні цілі та загальні напрями їх реалізації. Місія 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – стати каталізатором позитивних змін 
у вищій освіті та формування культури її якості. Щодо стратегічних цілей, то вони реалізуються 
                                                      
1 Гендина, Н.И., Колкова, Н.И., Скипор, И.Л., Стародубова, Г.А. (2003). Формирование информационной 

культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: учебно-методическое пособие. 2-е изд., 
перераб. Москва: Школьная б-ка. 
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за трьома головними напрямами: якість освітніх послуг, гарантування якості освітніх програм через 
впровадження ефективної процедури їх акредитації та вимогливого ставлення до процедур Агентства 
та діяльності закладів вищої освіти, сприяння функціонуванню внутрішніх систем забезпечення 
якості освіти у закладах вищої освіти, а також погодження стандартів та розробка критеріїв 
забезпечення якості вищої освіти на основі передових світових і національних практик. 

Певні зусилля з реформування освіти формуються і в рамках недержавного сектору, 
громадських організаціях. До таких документів належить Дорожня карта реформування вищої освіти 
України, опублікована у березні 2018 р.1 Центральна ідея документу «Якість української вищої освіти 
залежить від реалізації концепції університетської автономії». Цей документ було створено в рамках 
проекту ElibUkr "Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної 
доброчесності", підтриманого Міжнародним благодійним фондом "Відродження". Якість української 
вищої освіти, зокрема, в частині забезпечення доброчесності, залежить, вважають автори документу, 
від реалізації концепції університетської автономії, що також спрямована на зміцнення 
громадянського суспільства і розвиток української академічної культури. 

Закінчуючи огляд офіційних заходів, які приймає влада та розробляє громадськість з метою 
забезпечення якості освіти у закладах вишах, відмітимо, що Президент України підписав Закон «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти“ № 392-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 18 грудня 2019 року». Законопроект має 
на меті врегулювання процедури ліцензування освітньої діяльності, вступу на навчання для здобуття 
вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм. Документ урегульовує питання, що 
стосуються забезпечення якості вищої освіти, форм здобуття освіти, вимог до керівників закладів 
вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо. Закон, як випливає з намірів його авторів, 
створює умови для зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, що 
сприятиме її зближенню із системами інших країн Болонського процесу, а також збільшенню 
прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності головних учасників освітнього процесу 
за результат. Передбачено також створення передумов для більш рівного доступу до освіти та 
якісного вимірювання результатів навчання завдяки розширенню сфери використання зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

Розроблено «Концепцію всебічної університетської автономії», ідея якої закладена в закон "Про 
вищу освіту". Отже, багато благих намірів, багато організаційної діяльності, особливо, пов’язаної 
з різноманітними формами контролю. А чи підвищився у закладах вищої освіти рівень її якості? Чи 
підвищився статус українських ЗВО у міжнародних рейтингах? На жаль, позитивної відповіді на ці 
питання надати навряд чи можливо. 

Характеризуючи у цілому роботу, що провадиться в Україні в цьому напрямку, ми також 
не можемо зробити висновок про достатність зроблених зусиль щодо забезпечення інноваційності 
освіти, спрямованості на створення інформаційного суспільства, суспільства знань. 

Результати соціологічних опитувань роботодавців, випускників і студентів, інших учасників 
навчального процесу (стейкхолдерів), щодо якості випускників ЗВО, проведених соціологічними 
службами, а також і авторами цього дослідження, показує, що низький рівень працевлаштування 
молодих фахівців інженерно-технічних спеціальностей пов’язаний з низкою як об’єктивних і 
суб’єктивних причин. Серед них – саме низька якість практичної підготовки фахівців, невідповідність 
компетенцій випускників вимогам роботодавця, відсутність чітких професійних орієнтацій, 
інформаційних, особистісних ресурсів тощо. 

Опитування роботодавців свідчить про зниження якості освітньої кваліфікації випускників, що, 
в свою чергу, говорить про зниження якості вищої освіти, невідповідності результатів навчання 
потребам суспільства. І це при тому, що компетентності випускників, оцінювані роботодавцями, 
визнані (посвідчується відповідними дипломами) такими, що відповідають вимогам законодавства та 
стандартам вищої освіти. За законом про вищу освіту ця відповідність підтверджується результатами 
внутрішнього та зовнішнього контролю якості вищої освіти. 

Вважаємо, що таке положення склалося у зв’язку з відсутністю у складі об’єктів контролю, 
управління освітою та правової регламентації такого важливого її компоненту як відповідність змісту 
навчальних дисциплін сучасним досягненням науки; не контролюється процес наповнення 
зазначеного змісту інформацією про найсучасніші досягнення в сфері науки і техніки. Саме тому 

                                                      
1 Дорожня карта реформування вищої освіти України (2018). <dt.ua › EDUCATION › dorozhnya-karta-ref>. 
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правове регулювання, присвячене регламентації вимог до навчального процесу, контролю за його 
здійсненням тощо, в т.ч. і чинний закон про вищу освіту у відповідній своїй частині, є, по суті, 
бюрократичним. 

Ситуацію можна змінити шляхом введення нових вимог до змісту і якості освіти. Зміст освіти, 
в умовах переходу до інноваційної економіки, інформаційного суспільства має визначатися, 
виходячи з головної сьогодні функції освіти – залучати студентів до найсучасніших досягнень науки 
у відповідній галузі знань. Звідси випливає головна ідея, яку ми хочемо запропонувати: наситити 
навчальні програми, навчальні дисципліни найновішими і найкориснішими для майбутнього фахівця 
новелами, виходячи з результатів науки, наукових досліджень. 

І це не повинно бути справою окремого вузу – насищати чи не насищати. Дане питання 
не можна віддавати на відкуп університетам, викладачам (а саме така, на жаль, позиція і українського, 
і європейського законодавства за вищезгаданим Болонським процесом). Недоречні, в цьому плані, і 
посилання на академічну автономію. 

Результати усунення суб’єкта управління освітою (МОН, НАЗЯВО) від методичного 
управління змістом НД і контролю за ним – вочевидь. Адже людина, в силу своєї егоїстичної 
природи, мінімізація з боку викладача власних зусиль при роботі зі змістом НД. Людина, за своєю 
природою, завжди намагається зробити якомога менше того, що від неї вимагають. Якщо 
не вимагатимуть – то не робитися взагалі нічого. Звідси і використання деякими викладачами 
конспектів багаторічної давнини. Як пише Інна Совсун (першому екс замміністра Міністерства освіти 
і науки України не можна не вірити), багато викладачів роками (а то й десятиліттями) читають одні й 
ті ж курси, не застосовують сучасної літератури, не знайомі з сучасними технологіями. Говорячи про 
складність даної проблеми, автор додає: «На жаль, ці проблеми є, і змінити поведінку тисяч 
викладачів, змусити їх викладати інакше – дуже складно»1. 

Складно, але можливо. Потрібно контролювати зміст навчальних дисциплін. Управляти його 
розробкою. І не тільки адміністративно. Перш за все, за допомогою методичного забезпечення 
насичення змісту навчальної дисципліни новітніми положеннями, відомостями про інновації. 
Основну роль у розробці такого забезпечення мають відіграти Науково-методична рада, а також 
науково-методичні комісії, що розробляють стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти. 
Автори готові надати проекти відповідних методичних матеріалів. 

Однією з ідей з насичення змісту навчальної дисципліни новітніми науковими положеннями 
дисертацій, результатами НДР, наукових статей, є ідея про обов’язкове включення відповідних 
положень до згаданого змісту дисципліни. Можна запропонувати відповідні критерії, показники 
ступеню такого насичення. Пропонуємо ввести коефіцієнт насичення змісту навчальної дисципліни 
новітніми науковими положеннями дисертацій, результатами НДР, висновками наукових статей і т.д. 
Цей коефіцієнт чисто формально міг би визначатися як кількість імплементованих у навчальну 
дисципліну новел, до їх загальної кількості, що міститься у відповідних джерелах, 
у автоматизованому банку знань (АБЗ), який міг би бути створений і вестися за допомогою 
автоматизованих технологій. Безумовно, що відбір нових положень має здійснюватися викладачем – 
його роль ніяк не принижується, а навпаки, зростає. Він, а також університет – відповідальні за зміст 
навчальної дисципліни. Саме за допомогою включення новітніх наукових положень має формуватися 
її зміст. Студент, складаючи свій індивідуальний навчальний план (а такий план, як відомо, зараз є 
обов’язковим для виконання здобувачем вищої освіти) діяв би вже не навмання, а більш свідомо, 
цілеспрямовано, більш зацікавлено, оскільки він мав би справу вже не з застарілою тематикою занять, 
а з конкретними новелами, які можуть викликати інтерес. 

Зрозуміло, що потрібен механізм для такого роду імплементації, який би охоплював наступні 
функції: потрапляння наукових результатів у АБЗ, їх накопичення, систематизацію та доступ 
до інформації. Безумовно, що у АБЗ мала б накопичуватися не тільки інформація з наукових 
бібліотек, а й з відповідних патентних органів. Зрозуміло і те, що з метою забезпечення максимально 
зручного накопичення, систематизації та пошуку результатів дослідної роботи, вимоги до самих 
досліджень, їх проведення та викладення повинні бути змінені. Але це вже будуть вимоги для 
дисертацій не для збільшення корупційних ризиків, а для підвищення якості досліджень. Зазначимо, 
що сам факт обов’язкового потрапляння результатів дисертаційних і інших наукових досліджень, 

                                                      
1 Ніколаєв, Є.Б. (2017). Вища освіта в Україні: порядок денний для реформ. 
<http://www.kas.de/wf/doc/kas_49177-1522-13-30.pdf?170612141803>. 
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наукових статей до загального оприлюднення, до кінцевих споживачів наукових результатів – вже 
сам по собі буде стимулювати авторів до підвищення якості одержаних результатів. Адже дехто 
зі здобувачів наукового ступеню, в т.ч. і в галузі гуманітарних наук, намагається захиститись 
за закритою тематикою, прагнуть грифу секретності, незважаючи на те, що об’єкт дослідження явно 
не секретний. Особливо дивно це виглядає у соціально-гуманітарних сферах. Чому і там прагнуть 
до утаємниченості, намагаються приховати наукові результати від громадськості – залишається лише 
здогадуватися. Хоча здогадатися не важко. Все пов’язано з якістю науково-дослідної роботи. 

Викладенню наших пропозицій щодо вимог до проведення досліджень, оцінки (критерії 
оцінки) наукових робіт та ін. буде присвячено самостійне дослідження. Зараз лише зазначимо, що 
наука, не маючи стійких зв’язків зі споживачами її результатів, може також скотитися до повного 
формалізму, який проявляється, зокрема, у дослідженні так званих псевдопроблем ( «ще" не проблем, 
«вже" не проблем і «ніколи" не проблем). Це робота на себе, а не для зовнішнього споживача. Він 
ніби зникає. В результаті система (у нашому випадку – наука), бюрократизується. А тому важливо 
неформальне виконання вимог щодо зв’язку теми дослідження з практично значущими завданнями, 
а також оцінки одержаних результатів щодо їх користувачів. В якості такої тематики могли б бути 
використані завдання, що містяться у затверджених Кабінетом Міністрів пріоритетних тематичних 
напрямах наукових досліджень і науково-технічних розробок, державних цільових програмах. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Якість освіти визначається 
якістю навчального процесу, а вона (якість навчання), обумовлюється змістом навчальних дисциплін. 
В свою чергу, продуктивність останнього (змісту дисципліни) цілковито залежить від ступеню, рівня 
насиченості його найновішими і найкориснішими для майбутнього фахівця новелами. Цей рівень 
повинен оцінюватися, перш за все, питомою вагою найновітніших знань. Одержати такі знання 
(новітні положення, інновації) можна з результатів науки, наукових досліджень. Ці результати 
повинні обов’язково включатися до навчальних дисциплін, визначаючи їх зміст. І це не слід віддавати 
на відкуп університетам, викладачам (а саме така, на жаль, позиція і українського, і європейського 
законодавства за проаналізованим вище Болонським процесом). 

Запропоновано концепцію інноваційного навчання та управління якістю навчального процесу. 
Концепція може слугувати основою, достатньою для створення інноваційної (унікальної) моделі 
управління якістю навчального процесу в закладах вищої освіти, матеріально-енергетичне 
уречевлення якої призведе до прориву в переході до інформаційного суспільства, суспільства знань. 
Концепція є відзивом на виклики сучасного етапу розвитку інформатизації суспільства, переходу 
країни до інноваційної економіки. Запропонована сукупність ідей може розглядатися як засіб 
підвищення якості освіти, як можлива альтернатива вирішення найважливішої державної проблеми – 
прогресуючого економічного і технологічного відставання України в області інновацій від 
високорозвинених держав 

Концепція орієнтована, перш за все, на ЗВО економічних та інженерних спеціальностей, в т.ч. 
геології. Вона спрямована на набуття інноваційних знань, фіксує увагу саме на виробленні 
у майбутніх фахівців творчих здібностей, вмінь знаходити потрібну інформацію, аналізувати її, 
виявляти проблеми та визначати шляхи їх вирішення. А саме така якість фахівців, які здатні 
самостійно ставити цілі, забезпечувати їх досягнення – стає єдино можливою альтернативою для 
інноваційного розвитку країни, а отже і виживання, самозбереження нації як такої. 

Нами розроблені організаційні механізми впровадження Концепції, але це тема окремого 
розгляду. 
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PERCEPTION IN DONALD TRUMP’S ERA:  

HOW UKRAINIAN STUDENTS CREATE NEWS  

ABOUT US PRESIDENT SPEECH 

In the digital era, both the news media and media educators don’t have an appropriate formula 
to resist ‘politics of resentment’ (Fukuyama, 2018), fake news, and populism. 
In order to understand, how students perceive populism messages, a news creation experiment 
was conducted. Students of the journalism department (Odesa University) were asked to find 
newsworthy phrases for a headline, lead, and a background in an excerpt about Trump’s speech. 
Such news values as aggression, conflict, and crime influenced students’ quotes choice for a 
headline / lead, meanwhile, the students were able to recognize ‘positive’ populism about wages, 
new jobs, etc. However, negative stereotypes, aggressive and frightening phrases remain effective 
in political communication. In background creation, some students were guided by the Trump 
speech frames and didn’t seek alternative positions. 
Keywords: modern political communication, Trump, newswriting, journalism education, news 
perception. 

Introduction 

‘The fake news media’ concept is one of the leading topics in Trump’s tweets. American president 
usually contrasts his Twitter and “fake” mass media. Meanwhile, audience of mass media feels confused 
because of the both news quantity and quality. And ‘politics of resentment’1 has become an effective 
instrument to influence such a public. In their ‘filter bubbles’ citizens get only the information they want, and 
politicians use the citizens’ angriness to mobilise them during elections. In such a situation, mass media don’t 
have many chances to reach such an audience. 

Recent elections in Ukraine approved such a technique once more. Using politics of resentment, 
comedy shows and social networks (predominantly Instagram), popular Ukrainian comedian Volodymyr 
Zelensky won the presidential elections, having got 73% of votes in the second round. The numerous 
publications in mass media (journalist investigations about Zelensky’s Russian business, Zelensky’s 
connections with Ukrainian oligarch Kolomoisky) it seems, had no effect on voters. And, this time Ukrainian 
youth decided Ukraine’s fate: Zelensky was chosen predominantly by young people aged 18-29. 

Does news matter in such a situation? What is the future of news? According to Freedom house reports, 
democracy is in crisis all over the world, and indexes of freedom decline even in democratic countries. And in 
2016, Freedom house named populists and autocrats as the main threat to democracy and freedom. It seems that 
in the digital era, both the news media and media educators don’t have an appropriate formula to resist the threats. 

News values in the digital era 

The Internet, digital and mobile technologies have been changing or even undermining  
the traditional news values, the role of journalists2, some quality issues3, the ways of news production  
                                                      
1 Fukuyama, F. (2018). Identity. The demand for dignity and the politics of resentment. Farrar: Straus and Giroux. 
2 Ureta, A.L. (2014). News production in the ‘post-broadcasting’ era: BBC Scotland’s move towards convergence. 
Media Culture & Society, 3(7), 936. DOI:10.1177/0163443714536078. 
3 Wallace, S. (2013). The complexities of convergence: Multiskilled journalists working in BBC regional multimedia 
newsrooms. The International Communication Gazette, 75(1), 114. DOI:10.1177/1748048512461764. 
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and consumption1, newsrooms work organization2. Additionally, new convergence practices in modern 
journalism may be perceived “mainly as vehicles for economic survival, smothering any other potential 
[of internet journalism]3. 

In order to reach fragmented and disorientated audiences, who nowadays “read more superficially and 
sporadically”4, journalist tactics of attracting attention have become more aggressive. In the traditional 
SiLoBaTi+PoUn model5, the latter values (popular and unusual) become more important than (significant, 
local, balanced and timely). 

Additionally, both production and consumption of news are faster than ever. As a result, accuracy, 
balance and background could be neglected by some journalists. 

In Ukraine, the number of exclusive sources on the news sites is low and depends on the number 
of publications per day and the 24/7 mode usage, and many news outlets (both national and local) increase 
the amount of news on their sites. As a result, the local affairs coverage becomes episodic, reprints dominate 
in the news feeds. Because of that, online journalists usually don’t look for exclusive news from other news 
outlets, reprinting popular issues predominantly without verification, journalists don’t see the event on their 
own eyes, thus information usually lacks accuracy, balance and completeness (See reports of Ukrainian 
professional journalistic NGOs: (Detector Media), (IMI), (IDPO). 

The lack of exclusivity leads to the domination of government, local authorities and police in the 
agenda of news sites, journalists reprints FB posts of high-ranked officials and press releases without fact 
checking. Some social groups (migrants, national minorities, vets, pensioners) face discrimination. 

The tendencies in Ukrainian mass media can be explained by the general situation in modern 
journalism, which has been influenced by digital transformations. 

Deuze claims, that online mass media presents “close journalistic culture”6, journalists usually don’t 
include alternative voices, ignore participant journalism; and the traditional gatekeeper model dominates on the 
news sites7. Thus, citizens, their problems and initiatives remain unheard, and some politicians may successfully 
use “the silent majority” technique8 to make their pre-election messages more radical, aggressive and attractive. 

Also, some financial factors must be added here. Readers get used to free content on the web, mass media 
(especially in the post-Soviet countries) usually fail in their approaches to implement subscription. Search 
advertising and social networks become more popular for advertisers. And, journalism as a profession is 
considered to be “poorly paid” and “difficult job that the public holds in low regard”9. Mass media lack finances 
and practice staff reduction, journalists don’t have enough time for training, multimedia skills forming10. 

Nowadays there are only nine countries, which provide specifications for online journalism in their 
professional codes11. And there is also a need for regulation of convergence, audio-visual content in print 
journalism in particular12. 

                                                      
1 Westlund, O. (2013). Mobile News. Digital Journalism, 1(1), 6-26. doi:10.1080/21670811.2012.740273. 
2 Curik, J. (2014). Multimedia journalist in the newsrooms of Czech and Slovak „Hospodářské noviny“. Matus, J., 
Petranova, D. Marketing Identity : Explosion of Innovations. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, 
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic, 373-392. 
3 Doudaki, V., Spyridou, L. (2015). News content online: Patterns and norms under convergence dynamics. 
Journalism, 16(2), 257-277. doi:10.1177/1464884913517657. 
4 Pena-Fernandez S., Lazkano-Arrillaga, I., Garcia, D. (2016). European Newspapers’ Digital Transition: New 
Products and New Audiences. Comunicar, 24(46), 27-35. doi:10.3916/C46-2016-03-english. 
5 Smith, R.D. (2003). Becoming a Public Relations Writer. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 
6 Deuze, M. (2004). The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia 
online. New Media & Society, 5(2), 203-230. 
7 Steensen, S. (2011). Online journalism and the promises of new technology. A critical review and look ahead. 
Journalism Studies, June, 311-327. 
8 Fukuyama, F. (2018) Identity. The demand for dignity and the politics of resentment. Farrar: Straus and Giroux. 
9 Hannis, G. (2017). Journalism Education in New Zealand: Its History, Current Challenges and Possible Futures. Asia 

Pacific Media Educator, 27(2), 233-248. doi:10.1177/1326365X17728823. 
10 Van B., van der Haak B, Parks, M., Castells, M. (2012). The Future of Journalism: Networked Journalism 
Rethinking Journalism in the Networked Digital Age. International Journal of Communication, 6, 2923-2938. 
11 Díaz-Campo, J., Segado-Boj, F. (2015). Journalism ethics in a digital environment: How journalistic codes of ethics 
have been adapted to the Internet and ICTs in countries around the world. Telematics and Informatics, 32(4), 735-744. 
12 Katsirea, I. (2016). Press regulation in an era of convergence: An introduction. Convergence-The International 

Journal of Research into New Media Technologies, 22(5), 463-467. doi:10.1177/1354856516660805 
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However, “the concepts of journalism and journalist vary in the multimedia environment so that some 
traditional meanings have become outdated”1. Additionally, according to international journalistic 
organisations, there are some important decisions to be made by mass media and social networks in order to 
increase the quality of content, transparency, honesty and accountability2. 

Trump, political communication, and mass media 

Trump has been challenging political communication since 2011, when a new style of writing was 
launched on his Twitter3. Politicians actively use social networks since Obama’s pre-election campaign in 
2008. However, Trump didn’t copy the traditional standards of political communication; he used techniques 
like bullying, public harassment, insults, fakes and disinformation. In the pre-Trump era, such techniques 
could cause a public death for a politician; however, nowadays they do work. 

Scholars use a plenty of terms to describe modern politics: impolitics4, mediated politics5, 
politaintment6, post-truth or post-factual democracy7. Nowadays political discourse becomes more 
personalized8, emotional and unpredictable9. Due to the prevalence of social networks in the political 
communication, “impulsive”, “impolite”, “uncivil” language is perceived as a norm10. 

In the reality of Trump tweets, where ‘the fake news media’ are spreading disinformation about you 
and your actions, brief, emotional, aggressive statements can be more effective, than long, reasoned, fact-
checked speeches. As we know, journalists should only choose newsworthy pieces; however, does the 
traditional newsworthiness matter in the era of social networks? A resonant, unusual tweet can get much more 
likes and shares. Thus, demagogy and populism have a chance to find large grateful audiences. Meanwhile, 
journalists of the leading international mass media, dealing with such phenomena, are seeking recipes to 
remain objective, neutral and accurate. 

Journalistic education and news writing 

Both democracy crisis and journalism crisis caused crisis in the sphere of education11, according to 
Hannis, there is “a challenging time” for journalistic programs12. Additionally, the post-truth era and fake 
news phenomenon force educators to seek new approaches in journalism education13. 

To improve the situation, the “education needs of the 21st century journalists” should  
be considered14 and the educators must seek new ways in order to balance theory  
                                                      
1 Sanchez-Garcia, P., Campos-Dominguez, E., Gonzalo, S.B. (2015). The unalterable functions of journalists in view 
of the emerging multimedia job profiles. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 203. doi:10.4185/RLCS-2015-1042 
2 Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. L., Nielsen, R.K. (2017). Reuters Institute Digital News 

Report 2017. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism. UK. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/ 
sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf> (2020, March, 30). 
3 Oborne, P., Roberts, T. (2017). How Trump Thinks. London: head of Zeus Ltd. 
4 Montgomery, D.H. (2016). Presidential Impolitics: Donald Trump and the 2016 Election. New York: Political 
Analytics Research Group. 
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30(3), 145-153. doi: 10.15581/003.30.3.145-153 
6 Berrocal, S., Campos-Domínguez, E., Redondo, M. (2014). Media prosumers in political communication: 
Politainment on YouTube. Comunicar, 43(XXII), 65-72. doi http://dx.doi.org/10.3916/C43-2014-06 
7 Hendricks, V.F., Vestergaard, M. (2019). Alternative Facts, Misinformation, and Fake News: Markets of Attention, 
Misinformation and Manipulation. Hendricks, V.F., Vestergaard, M. Reality Lost. Markets of Attention, 

Misinformation and Manipulation. Basel: Springer, 49-77 
8 Pérez-Curiel, C., Naharro, P.L. (2019). Political influencers. A study of Donald Trump’s personal brand on Twitter 
and its impact on the media and users. Comunicacion y Sociedad, 32(1), 57-76. doi:10.15581/003.32.1.57-75 
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Branding on Twitter. Political Studies Review, 17(3), 210-223. doi:10.1177/1478929918807712 
10 Ott, B.L. (2017). The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement. Critical Studies in Media 

Communication, 34(1), 59-68. doi:10.1080/15295036.2016.1266686 
11 Anderson, C.W. (2017). Venture Labor, the News Crisis, and Journalism Education. International Journal 

of Communication, 11, 2033-2036. 
12 Hannis, G. (2017). Journalism Education in New Zealand: Its History, Current Challenges and Possible Futures. 
Asia Pacific Media Educator, 27(2), 233-248. doi:10.1177/1326365X17728823 
13 Bhaskaran, H., Mishra, H., Nair, P. (2019). Journalism Education in Post-Truth Era: Pedagogical Approaches based 
on Indian Journalism Students’ Perception of Fake News. Journalism and Mass Communication Educator, 74(2). 
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077695819830034>. 
14 Sanchez-Garcia, P., Campos-Dominguez, E., Gonzalo, S.B. (2015). The unalterable functions of journalists in view 
of the emerging multimedia job profiles. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 204. doi:10.4185/RLCS-2015-1042 
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and practice1; technological skills and “the essense of journalism”2. However, there is still a gap between 
journalistsc education at universities and new digital mass media requires3, that’s why the special courses on 
convergence and social media should be provided to the future specialists4. And the courses should be 
obligatory ones in bachelor educational programs for journalism5. 

There are also some problems with lack of modern equipment for media education6, untrained stuff7; 
decreasing numbers of applicants and their perception of journalism sphere as an unstable one8. 

Moreover, “the thinking patterns” of modern students have changed, as digital natives, they receive 
and work with information differently, they prefer active studying with graphic, networking, multitasking, 
therefore, some tensions between students (digital natives) and educators (digital migrants) have been 
emerging9. According to a serwey, provided by Spanish researchers, graduate students see themselves 
working within multimedia environment in the newsrooms10. 

To solve some of these problems pedagogues are seeking for new methods of teaching: "learning for 
self-development"11, “project-based learning”12 (Bron, Barrio 2018), “visual thinking”13, cross-cultural and 
collaborative learning14, design new teaching environment15, special students newsroom16 and ect. 

Additionally, the problems with poor ecquipment may be solved with mobile phones implementing 
into the prosess of learning, because with smartphones it is possible to unite “the rational and the emotional, 
learning and entertainment, the classroom and everyday life outside it”17 (See also18).  
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Moreover, youth’s online activity is important not only for better education and deeper understanding 
of university courses, but for political participation1. 

Ukrainian journalistic education 

The Ukrainian educators face challenging times as well. There are many complaints about both 
the quantity of journalistic departments and the quality of the journalistic education. As for national media 
market, Ukraine inherited a complex system of state press with a plenty of news outlets, and in the times of 
independence, along with a low culture of journalism ownership and lack of financial transparency, many 
new editions emerged. 

Thus, as a general rule, low quality media market gets low quality professionals with journalist 
diplomas. Ukraine does have independent media and a few high ranked leading journalistic departments 
in Kyiv-Mohyla Academy and Ukrainian Catholic University in Lviv; however, neither the mass media, nor 
the departments have prominent influence on the whole problematic situation in journalism. 

Recent research of Ukrainian NGO Detector Media has found: 
 Lack of transparency of journalistic departments; 
 Lack of practice and teachers with actual experience in journalism; 
 Lack of communication both between different departments and between educators and mass media; 
 The content of educational programmes is outdated; 
 Poor technical equipment2. 
However, new courses, technical equipment and new ways of teaching are not enough to solve 

the problem with the crisis in journalism. Nowadays, in the times of propaganda, populism and fake news, 
both scholars and professionals, still present news as the simplest form. That is why at journalism departments 
students predominantly study news formats in the first years of education (UNESCO recommendations). 
However, scholars claim, such an understanding might be harmful for news. For instance, W. Lippmann 
in 1921 stressed on low quality of news because, within professional circles, news writing was interpreted 
as something that took little skill and qualification. And, such an approach remains a typical one. 

Thus, the educators should to seek new ways of news writing teaching and consider not only issues 
of digital formats of news (multimedia, cross-media, interactivity), but new demands to digital news content 
as well. 

News teaching in Ukraine 

In Ukraine, as in many other countries, news is regarded as the simplest genre and students work 
with it in their 1st year of education. 

However, the transition from secondary school writing to news writing can be complicated. And, there 
are several reasons for this. 

Firstly, in the secondary school, pupils write predominantly essays and this form (‘own statement’ 
(vlasne vyslovlyuvannia)) is included in the final test in Ukrainian language and literature (obligatory 
for those who apply to a university). The definition of this statement is “a peculiar speculative essay about 
a certain problematic and contradictory issue”3. The basic requirement for the text is to prove your own point. 
The problem is, an author of a news article should avoid this. 

The second reason is the journalistic rule to regard certain facts or sentences as much more valuable 
and newsworthy than other ones. In the secondary school, pupils work with the whole text (usually 
the proverb ‘you can’t throw words out of a song’ is used here by teachers). 

And the third reason is the flexible border between news and feature formats in modern Ukrainian 
journalism. The reason for this is Soviet tradition, where in news texts reporters were able to use their 
thoughts, and one of the main principles was party loyalty. Old Soviet recommendations can be found in some 
modern textbooks for journalists. For example, the style of mass media is called ‘publicist’ and here is 
the description: this style ‘is used in mass media, in public speeches and in propaganda. The main 
                                                      
1 Kligler-Vilenchik, N., Literat, I. (2018). Distributed Creativity as Political Expression: Youth Responses to the 2016 
U.S. Presidential Election in Online Affinity Networks. Journal of Communication, 68(1), 75-97. 
doi:10.1093/joc/jqx005 
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(2020, March, 30). 
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characteristic features of the style are: popularity, visuality, polemic presentation, positive or negative 
expression along with bright stylistic tools’1. So there is no distinction between journalism and propaganda 
(in the USSR mass media were called ZMIP – the ‘means of mass information and propaganda’). And there 
is no actual line between news and feature style as well. 

So, at their first year of education students, as a rule, aren’t ready to write news. May be educators 
should change the rules: and teach students to write feature formats at first, and news formats after that. 

News creation experiment 

In order to discover how 1st and the 2nd year students select quotes and facts for a headline and 
background, I conducted a news creation experiment. The students already know such terms 
as newsworthiness, a news peg, and an inverted pyramid, so they are acquainted with the problem of 
journalistic choice, when you should only use a few sentences in a text about the whole speech. However, 
this choice, which should be reasonable and independent, according to the professional standards, can be 
influenced by ‘elite frames’, ‘post-truth’, demagogy and populism, ‘journalists’ deadlines’, bias etc. 

The 1st and the 2nd year students of journalism department were asked to fill up a questionnaire 
with two parts. The first one contained an excerpt about immigration and the wall from Trump’s first 
speech to Congress. The second one had questions about Trump’s migration politics, election preferences 
etc. 65 1st year students and 30 2nd year students took part in the survey. It was anonymous and voluntary. 

The excerpt from the speech was split into 13 quotes/fragments. The respondents had to choose one or 
two fragments for the headline and lead, because a headline quote is expanded in a lead (usually details are 
added). Five quotes or facts were proposed for a background, and students were asked to choose only one 
of them. Thus, the process of quote story writing was recreated. 

Thus, the aim of this questionnaire was to understand what phrases the students would find newsworthy 
and what phrases would be evaluated as more significant. 

Results 

Table 1 

Students’ choice for a headline/lead 

# Trump’s speech 
Students’ 

choice 

1 By finally enforcing our immigration laws, 22 
2 we will raise wages, 13 
3 help the unemployed, 10 
4 save billions of dollars, 5 
5 and make our communities safer for everyone. 12 
6 We want all Americans to succeed 18 
7  – but that can’t happen in an environment of lawless chaos. 5 
8 We must restore integrity and the rule of law to our borders. 29 

9 For that reason, we will soon begin the construction of a great wall along  
our southern border. 27 

10 It will be started ahead of schedule and, when finished, it will be a very effective  
weapon against drugs and crime. 15 

11 As we speak, we are removing gang members, drug dealers and criminals  
that threaten our communities and prey on our citizens. 43 

12 Bad ones are going out as I speak tonight and as I have promised. 22 

13 

To any in Congress who do not believe we should enforce our laws, I would ask  
you this question: What would you say to the American family that loses their jobs, 
their income, or a loved one, because America refused to uphold its laws  
and defend its borders? 

13 

 

                                                      
1 Капелюшний, A.O. (2005). Редагування в ЗМІ. Львів: ПАІС.  
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Thus, students found ‘migrants as threat’ approach being the most significant for the headline. They 
were attracted by the negative image of migrants as ‘gang members, drug dealers and criminals’. In two the 
popular Trump’s quotes ‘bad ones’ and ‘rule of law restoration’ were mentioned. In Ukrainian mass media, 
crime is an effective approach for a clickable headline (according to Ukrainian NGO IPDO crime is among 
three most popular topics for local news sites – it is used in 30% of cases1. So a ‘crime frame’ attracts attention 
of students and young journalists. And, here lack of knowledge about discrimination, migrant policy matters, 
however, these topics are usually studied in the 3rd or 4th year of education. 

Two neutral quotes about the wall construction and immigration laws enforcement were also among 
top five most popular Trump’s quotes. Of course, such a quote in a headline won’t attract the same number 
of readers, however, the additional explanation for the students should be provided in a classroom. It’s 
important to write about crimes in order to prevent some of them, however, in Trump’s case (and in the cases 
of some Ukrainian politicians) the term is usually used without reasonable arguments. 

It’s also interesting that Trump’s statements about ‘wages’, ‘unemployed’ and an opportunity of saving 
‘billions of dollars’ along with ‘lawless chaos’ were rarely chosen. So, the students of the first years of study 
are able to recognise ‘populism’, concerning positive promises to the people (like money, jobs – in Ukrainian 
case ‘charity’ of politicians is also quite recognisable). However, ‘populism’, which uses ‘negative’ topics, 
fear, crimes etc. influence them, thus it should be in the centre of educators’ attention. 

As for our next step, – the background, – we should specify some details. Students of the first years of 
study are acquainted with the necessity to add some context and in some cases alternative positions in the last 
paragraph of a news text. However, as our experiment shows, some students are not ready to oppose a popular 
politician. 

In order to check students’ perception of the speech, 5 different backgrounds were proposed  
(tab. 2) 

Table 2 

Students’ choice for a background 

Background 
Students’ 

choice 

A – the quote of the Mexican president, who compared Trump to Hitler and Mussolini 4 
B – the quote of the Israeli prime minister Netanyahu, who agreed with Trump 15 
C statistics of arrests near Texas border and the citizenship of the arrested  
(4 out of 5 were Americans) 30 

D mentioning of resonant murder, committed by an illegal migrant; an American  
woman was killed.  29 

E the data about migrants, who are rarely arrested compared to US citizens 11 
 
So, there were two different backgrounds that were chosen more often: statistics, which opposed 

Trump’s statements, and a resonant case, which confirmed his words. It is positive that students chose the data 
and the fact (not just quotes of other politicians, like Enrique Peña Nieto or Benjamin Netanyahu). However, 
we can see that a big number of students agreed with the politician’s main thesis and didn’t try to oppose it. 
And ‘the danger’ rhetoric was the most convincing for them. 

As for students’ attitudes toward Trump, he is not a preferable candidate for the students; answering 
the question ‘If you’d lived in the USA, who you would have chosen?’, they ‘voted’ for Clinton (44), Trump 
had 28 voices, the other candidate had 21 voices. 

And their thoughts were divided almost equally on the question ‘Do you agree with Trump’s migrant 
politics’: 34 (pro), 29 (contra), 32 (it is hard to say). So the students’ attitudes don’t influence their compliance 
with the point of view in the speech (the majority of students ‘chose’ Clinton; however, were convinced 
by Trump and didn’t seek alternative positions). But they became frustrated with Trump’s migrant politics – 
only 30% agreed that they were unfair. 

 

 

                                                      
1 ІДПО (2020) Звіти. <http://idpo.org.ua/reports> (2020, March, 30). 
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Conclusion 

Today 29% of world’s population avoid news1, 44% of respondents in 38 countries consider journalists 
to be biased2 and young audiences consume news predominantly via social networks feeds. According to 
Reuters Institute research, social media is the main news source for 18-to-24-year-olds3. In the times of post-
truth such a picture with both news producing and consumption can be dangerous for democracy and global 
well-being. 

Such news values as aggression, conflict and crime influenced students’ quotes choice for a headline / 
lead, meanwhile, the students were able to recognise ‘positive’ populism about wages, new jobs etc. However, 
negative stereotypes, aggressive and frightening phrases remain effective in political communication. In 
background creation some students were guided by the Trump speech frames and didn’t seek alternative 
positions. Statistics was also popular. So, some additional tasks or maybe even disciplines might be designed 
in order to study complex cases. Populism, post-truth, alternative facts, as the definitions, should be implied 
in the disciplines about news writing, as well as some recipes to counter these phenomena. 

With the challenging changes in the modern political communication, where aggressive tweets may be 
more powerful than planned and reasonable communicative strategies, both journalistic news culture and 
journalism education should be modernised. The perception of news as the simplest form may be a reason 
for low quality of modern news product. Media literacy and critical skills formation should be a significant 
part of secondary and high education (particularly journalism education). It is not enough to teach journalist 
students to understand professional standards; teachers should consider different ways of context adding and 
alternative voice seeking as well. To quote a bright phrase is not enough for a journalist. A clickable headline 
might be harmful for democracy, as well as populist politicians. 

References: 

1. Anderson, C.W. (2017). Venture Labor, the News Crisis, and Journalism Education. International Journal 

of Communication, 11, 2033–2036. [in English]. 
2. Andrews D. (2016). Making the Familiar Strange: Thinking Visually in a Study Abroad Course in Professional 

Communication. Business and Professional Communication Quarterly, 79(1), 6-27. 
doi:10.1177/2329490615616241 [in English]. 

3. Berrocal, S., Campos-Domínguez, E., Redondo, M. (2014). Media prosumers in political communication: 
Politainment on YouTube. Comunicar, 43(XXII), 65-72. doi http://dx.doi.org/10.3916/C43-2014-06  
[in English]. 

4. Bespalova, A., Kuznetzova, A. (2018). Interactive Practice-Oriented Techniques in Professional Media Education. 
Media Education (Mediaobrazovanie), 58(4), 11-21. doi:10.13187/me.2018.4 [in English]. 

5. Bhaskaran H., Mishra H., Nair P. (2019). Journalism Education in Post-Truth Era: Pedagogical Approaches based 
on Indian Journalism Students’ Perception of Fake News. Journalism and Mass Communication Educator, 74(2). 
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077695819830034> [in English]. 

6. Bron, M., Barrio, M. G. (2018). Skills improvement in self-directed learning using collaborative project-based 
learning in multimedia communications. Case study at the National University of La Rioja (Argentina). DOXA 

Comunicacion, 27, 337-367. doi:10.31921/doxacom.n27a17 [in English]. 
7. Burns S. (2017). Experiential Learning in the Social and Mobile-first Student Newsroom. Asia Pacific Media 

Educator, 27(1), 118-137. doi:10.1177/1326365X17716707 [in English]. 
8. Chuma W. (2014). The social meanings of mobile phones among South Africa’s ‘digital natives’: a case study. 

Media Culture & Society, 36(3), 398-408. doi:10.1177/0163443713517482 [in English]. 
9. Curik, J. (2014). Multimedia journalist in the newsrooms of Czech and Slovak „Hospodářské noviny. Matus, J., 

Petranova, D. Marketing Identity: Explosion of Innovations, Trnava: Faculty of Mass Media Communication, 
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic, 373-392. [in English]. 

                                                      
1 Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. L., Nielsen, R. K. (2017). Reuters Institute Digital News 

Report 2017. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism. UK. 
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf> 
(2020, March, 30). 
2 Mitchell, A.S. (2018). Publics Globally Want Unbiased News Coverage, but Are Divided on Whether Their News 
Media Deliver. <http://www.pewglobal.org/2018/01/11/publics-globally-want-unbiased-news-coverage-but-are-
divided-on-whether-their-news-media-deliver/28>. (2020, March, 30). 
3 Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. L., Nielsen, R. K. (2017). Reuters Institute Digital News 

Report 2017. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism. UK. 
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf> 
(2020, March, 30). 



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

 262 

10. Detector Media (2018) Zhurnalists’ka osvita v Ukrayini: chy pratsyuye systema [Journalism Education in Ukraine: 
Is the System Working]. <https://detector.media/community/article/142347/2018-11-06-zhurnalistska-osvita-v-
ukraini-chi-pratsyue-sistema/> (2020, March, 30) [in Ukrainian]. 

11. Deuze, M. (2004). The web and its journalisms: considering the consequences of different types of newsmedia 
online. New Media & Society, 5(2), 203–230. [in English]. 

12. Díaz-Campo, J., Segado-Boj, F. (2015). Journalism ethics in a digital environment: How journalistic codes 
of ethics have been adapted to the Internet and ICTs in countries around the world. Telematics and Informatics, 
32(4), 735–744. [in English]. 

13. Dodd, A., Pasandaran, C., Green, S., Octavianto, A., Mardjianto, F. (2017). Proyek Sepaham: An Experiment 
in Cross-cultural and Collaborative Journalism Education. Asia Pacific Media Educator, 27(1), 67-84. 
doi:10.1177/1326365X17701790 [in English]. 

14. Doudaki, V., Spyridou, L. (2015). News content online: Patterns and norms under convergence dynamics. 
Journalism, 16(2), 257-277. doi:10.1177/1464884913517657 [in English]. 

15. Figueras-Maz, M., Masanet, M., Ferres, J. (2017). Mobile devices in higher education: A pending issue 
in multidimensional media literacy. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 9(1), 135-144. 
doi:10.1386/cjcs.9.1.135_1 [in English]. 

16. Frolova, E., Ryabova, T., Rogach, O. (2018). Interactive Technologies for Forming the Students’ Media 
Competence: Opportunities and Limitations of Their Use in Contemporary Educational Practice. Media Education 

(Mediaobrazovanie), 58(4), 22-28. doi:10.13187/me.2018.4.22 [in English]. 
17. Fukuyama, F. (2018) Identity. The demand for dignity and the politics of resentment. Farrar: Straus and Giroux. 

[in English]. 
18. Hannis, G. (2017). Journalism Education in New Zealand: Its History, Current Challenges and Possible Futures. 

Asia Pacific Media Educator, 27(2), 233-248. doi:10.1177/1326365X17728823 [in English]. 
19. Hendricks, V.F., Vestergaard, M. (2019). Alternative Facts, Misinformation, and Fake News: Markets of Attention, 

Misinformation and Manipulation. Reality Lost. Markets of Attention, Misinformation and Manipulation. Basel: 
Springer, 49-77 [in English]. 

20. IDPO (2020) Zvity [Reports]. <http://idpo.org.ua/reports> (2020, March, 30) [in Ukrainian]. 
21. Kapelyushyi, A.O. (2005). Redaguvannia v ZMI [Editing in Mass Media]. Lviv: PAIS. [in Ukrainian]. 
22. Katsirea, I. (2016). Press regulation in an era of convergence: An introduction. Convergence-The International 

Journal of Research into New Media Technologies, 22(5), 463-467. doi:10.1177/1354856516660805  
[in English]. 

23. Kligler-Vilenchik, N., Literat, I. (2018). Distributed Creativity as Political Expression: Youth Responses 
to the 2016 U.S. Presidential Election in Online Affinity Networks. Journal of Communication, 68(1), 75-97. 
doi:10.1093/joc/jqx005 [in English]. 

24. Lopez, N., Gonzalez, P. (2014). Audioblogs and Tvblogs, Tools for Collaborative Learning in Journalism. 
Comunicar, 42, 45-53. doi:10.3916/C42-2014-04 [in English]. 

25. Lopez-Garcia, X., Rodriguez-Vazquez, A., Pereira-Farina, X. (2017). Technological Skills and New Professional 
Profiles: Present Challenges for Journalism. Comunicar, 53, 81-90. doi:10.3916/C53-2017-08 [in English]. 

26. Lugo-Ortis, L. (2017). Challenges and emergent practices in the teaching of multimedia journalism in Puerto Rico. 
Austral Communication, 6(2), 343-369. [in English]. 

27. Lugo-Ortiz, L. (2016). The academia, the media, and the ideal professional: a generalist-multimedia journalist. 
Communication & Society Spain, 29(4), 271-286. doi:10.15581/003.29.4.271-286 [in English]. 

28. Miloslavskaya, Z. (2016). Media Texts: Fusion of Journalistic, Avertising and PR Texts under Conditions 
of Media Convergence. Theoretical and Practical Issues of Journalism, 5(4), 576-587.  
doi:10.17150/2308-6203.2016.5(4).576-587 [in English]. 

29. Mitchell, A.S. (2018) Publics Globally Want Unbiased News Coverage, but Are Divided on Whether Their News 
Media Deliver. <http://www.pewglobal.org/2018/01/11/publics-globally-want-unbiased-news-coverage-but-are-
divided-on-whether-their-news-media-deliver/28>. (2020, March, 30). [in English]. 

30. Montgomery, D.H. (2016) Presidential Impolitics: Donald Trump and the 2016 Election. New York: Political 
Analytics Research Group. [in English]. 

31. Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. L., Nielsen, R. K. (2017). Reuters Institute Digital 

News Report 2017, Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism. UK. 
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf> 
(2020, March, 30) [in English]. 

32. Oborne, P., Roberts, T. (2017) How Trump Thinks. London: head of Zeus Ltd. [in English]. 
33. (2019) Scho take vlasne vyslovlennia na ZNO z ukrayins’koyi movy [What is own statement for ZNO in 

Ukrainian language]. Osvita.ua. <https://osvita.ua/test/training/ukr-mova/51163/> (2020, March, 30) [in English]. 
34. Ott, B.L. (2017). The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement. Critical Studies in Media 

Communication, 34(1), 59-68. doi:10.1080/15295036.2016.1266686 [in English]. 
35. Pena-Fernandez, S., Lazkano-Arrillaga, I., Garcia, D. (2016). European Newspapers’ Digital Transition: New 

Products and New Audiences. Comunicar, 24(46), 27-35. doi:10.3916/C46-2016-03-english [in English]. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 263 

36. Pérez-Curiel, C., Naharro, P. L. (2019). Political influencers. A study of Donald Trump’s personal brand 
on Twitter and its impact on the media and users. Comunicacion y Sociedad, 32(1), 57-76.  
doi:10.15581/003.32.1.57-75 [in English]. 

37. Pingxiao, W. (2017). Research on the English Teaching and Autonomous Learning Based on Multimedia Platform 
and Smart Classroom System. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 12(1), 351-362. 
doi:10.14257/ijmue.2017.12.1.30 [in English]. 

38. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. [in English]. 
39. Rúas, J., Capdevila, A. (2017). Political communication today: challenges and threats. Communication & Society, 

30(3), 145-153. doi: 10.15581/003.30.3.145-153 [in English]. 
40. Sanchez-Garcia, P. (2016). The effects of the first phase of the EHEA in journalism education in Spain:  

more specialized and practical training. Communication & Society-Spain, 29(1), 125-142.  
doi:10.15581/003.29.1.125-142 [in English]. 

41. Sanchez-Garcia, P., Campos-Dominguez, E., Gonzalo, S. B. (2015). The unalterable functions of journalists 
in view of the emerging multimedia job profiles. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 187-208. 
doi:10.4185/RLCS-2015-1042 [in English]. 

42. Schneiker, A. (2019). Telling the Story of the Superhero and the Anti-Politician as President: Donald Trump’s 
Branding on Twitter. Political Studies Review, 17(3), 210–223. doi:10.1177/1478929918807712 [in English]. 

43. Serrano, M., Lazo, C. M., Sobrino, M. (2015). Work Expectations of Graduates in Communication. Study-case 
of Journalism Students at University of Zaragoza. DOXA Comunicacion, 21, 199-214. [in English]. 

44. Siqueira, A., Rothberg, D. (2014). Media Education and Brazilian Educational Policies for the Enhancement 
of Learning. Comunicar, 22(43), 113-122. doi:10.3916/C43-2014-11 [in English]. 

45. Smith, R. D. (2003). Becoming a Public Relations Writer. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 
[in English]. 

46. Steensen, S. (2011). Online journalism and the promises of new technology. A critical review and look ahead. 
Journalism Studies, June, 311–327. [in English]. 

47. Ureta, A. L. (2014). News production in the ‘post-broadcasting’ era: BBC Scotland’s move towards convergence. 
Media Culture & Society, 3(7), 935-951. doi:10.1177/0163443714536078 [in English]. 

48. Ureta, A., Fernandez, S. P. (2018). Keeping pace with journalism training in the age of social media and 
convergence: How worthwhile is it to teach online skills? Journalism, 19(6), 877-891. 
doi:10.1177/1464884917743174 [in English]. 

49. Van, B., van der Haak, B., Parks, M., Castells, M. (2012). The Future of Journalism: Networked Journalism 
Rethinking Journalism in the Networked Digital Age. International Journal of Communication, 6, 2923-2938 
[in English]. 

50. Wallace, S. (2013). The complexities of convergence: Multiskilled journalists working in BBC regional 
multimedia newsrooms. The International Communication Gazette, 75(1), 99–117. 
doi:10.1177/1748048512461764 [in English]. 

51. Westlund, O. (2013). Mobile News. Digital Journalism, 1(1), 6-26. doi:10.1080/21670811.2012.740273 
[in English]. 

  



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

 264 

DOI: 10.46340/eppd.2020.7.2.35 

Andrii Zhytko 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7003-5562 

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine 

«MODERN POPULISM» AS A PROBLEM FIELD  
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This article attempts to analyze the phenomenon of «modern populism» from the position of 
theoretical pluralism of scientific researches of modern Western and Ukrainian political science. 
The author traces the evolution of populist discourse in the science community, within which an 
attempt is being made to approach the categorical and conceptual definiteness of the 
phenomenon of «modern populism». Depending on the unique combination of specific features, 
it can act as an ideology, a method of political struggle, social and political movement, 
manipulative technology, way of political behavior, etc. It also makes an attempt to determine the 
«unified» determinants of «modern populism» such as «accumulation of discontent», «play on 
emotions», «polarization of society», «democracy», «politics of simulacra», «national 
authenticity». 
Keywords: populism, modern populism, globalization, globalization challenges, anti-globalist 
sentiment, socio-political crisis, liberal-democratic values, democratic risks. 

Constructing of political reality in the context of the «New World Mess»1, the main markers of which 
are democratic divergence and antinomies, turbulence and hyper-dynamism of political processes; populism, 
nationalism, and radicalism as dominant in political behavior; permanent threat of terrorism, numerous 
military-political conflicts, systematic financial and economic crises; unmanageable migration processes; 
rising unemployment and poverty; irreversibility of climate change, etc. require from a cohort of modern 
political scientists to update their research intentions to find the latest theoretical constructs, improve 
methodological tools, and develop effective counteraction strategies. 

According Richard Haas’ aptly comments: «The situation in many regions of the world is more like 
a new world mess. …Worst of all, the general tendency indicates a further increase of disorder»2 and also 
a separate point in the challenges of the 21st century defines the «rapid rise of populism», emphasizing at the 
same time that «Populism and nationalism are obviously rising today. We are witnessing and seeing with our 
own eyes the widespread rejection of globalization and international cooperation, which are the ground for 
doubts about the values of previous positions and previous politics»3. 

Challenges for the modern liberal-democratic tradition of the 21st century were socio-political 
phenomena – Brexit (UK), D. Trump (USA), «Yellow Vest Movement» (France), «Five Star Movement» 
(Italy), «Podemos» (Spain), Syriza (Greece), J. Haider (Austria), G. Wilders (Netherlands), V. Orban 
(Hungary), P. Genson (Australia), R. Erdogan (Turkey) and many other versions of modern populism. «What 
used to be seen as a marginal phenomenon and is inherent in other eras or only as to some parts of the world, 
it has today become the basis of modern politics of the world»4. The 21st Century is the source of unique 
«research material» for contemporary political science. Political forces that have been on the backyards 
of political life for a long time, using populist rhetoric on globalization, the financial and economic crisis, 
migration and social policy, corruption and social policy, authorities, multiculturalism, etc., to become real 
political players, with the support of voters, to gain access to government institutions, thus, having come 
                                                      
1 Бауман, З. (2008). Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська 
академія», 48. 
2 Хаас, Р. (2016). Мировой беспорядок. Американская внешняя политика и кризис старого порядка. Москва: 
Геополитика: АСТ, 13. 
3 Хаас, Р. (2016). Мировой беспорядок. Американская внешняя политика и кризис старого порядка. Москва: 
Геополитика: АСТ, 10. 
4 Moffitt, B. (2016). Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation. Stanford, Calif.: 
Stanford University Press, 2. 
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to the front of the big politics. Thus, according to the leading Western researcher K. Mudde, «populism from 
the» normal pathology» of Western society (that is, a phenomenon common to this society, existing on its 
political backyard and characterizing the views of marginalized social groups) has been transformed into a 
certain «athological norm» of the pathological social normality), only by presenting in more or less radical 
ways ideas that are shared by the general population and are part of the political mainstream»1. 

The ideological and theoretical foundations of the study of «populism» were determined by the leading 
theorists of socio-political discourse of the nineteenth and twentieth centuries, in particular A. Valitsky, 
M. Weber, M. Jakes, D. Macri, J. Mancini, K. Marx, R. Michels, G. Mosca, R. Owen, W. Pareto, K. Renner, 
X. Segon-Watson, A. Thuren, S. Fourier, S. Hall, R. Hofstedter, L. Shapiro and others. Further theoretical 
and methodological constructs of Western researchers have positively influenced the irradiation of the nature 
and essence of the phenomenon of «populism», in particular, the work of G. Ionesco and E. Gellner 
«Populism: Its Meaning and National Characteristics» (1969), D. Bell «Populism and Elitism: Politics in the 
Era of Equality» (1992), M. Kenovan «Populism» (1981), P. Tagart «Populism» (2000), E. Laclau 
«The Causes of Populism» (2005), F. Panizzi «Populism and the Mirror of Democracy» (2005), I. Me and 
I. Sorel «Democracy under the Prism of Populism» (2007) – recognized as «strong points» In contemporary 
populist discourse. 

However, the detailed theoretical and methodological explication of the concept of «populism» and 
the conceptualisation of the phenomenon of «modern populism» happened thanks to the latest research 
projects of outstanding theorists of Western humanities such as Z. Bauman, U. Beck, B. Becker, 
Art. Van Kessel, K. Weiland, F. Venturi, K. Wernicke, J. Garcia, M. Godwin, A. Grimimal-Buss, K. Davyst, 
J. Judis, U. Eco, B. Emmott, S. Zizek, F. Zachariah, D. Ziblatt, R. Itwell, M. Casin, J. Keiteb, R. Kenneth, 
J. Klose. E. Kolb, E. Craig, M. Cruz, P. Kuperusa, S. Levitsky, K. Madde, S. Muff, J.-V. Muller, P. Norris, 
E. Paparelli, R. Polets. D. Rodrick, S. Sabal, T. Snyder, H. Torreblanca, A. Umland, N. Urbini, S. Fischer, 
F. Fukuyama, I. Hoffman, R. Jurado and many others. 

In the Ukrainian academic communities the problematic field of the phenomenon of «modern 
populism» is in the focus of research attention of T. Andrushchenko, O. Babkina, V. Bebika, S. Bulbenyuk, 
K. Vashchenko, O. Vinnychuk, D. Vidrina, D. Havrylyuk, M. Golovaty, I. Gorbatenko, S. Datsyuk, 
M. Demyanenko, S. Denisyuk, I. Dzyuba, O. Dubyny, I. Kiananka, V. Kornienko, V. Krivosheina, G. Kuts, 
N. Latiginoy, O. Lisnichuk, L. Matlay, S. Migal, O. Novakova, M. Ostapenko, I. Pobochiya, A. Pogorelova, 
V. Poltorak, T. Pryadko, T. Rady, N. Rezanova, O. Stogova, M. Tomenko, Yu. Shcherbak, I. Yukhnovsky, 
O. Yarosh and others. 

It is important to note that despite the extensive theoretical discourse and thorough research projects 
of Western and domestic researchers, the definition of the concept of «modern populism» remains a matter 
to discuss, due to the complexity and «versatility» of the object of study. «Intuitively, we know what we 
are talking about when we name movements or ideologies as populist, but we experience significant 
difficulties in trying to convert intuition into concepts»2, that is why, in our opinion, contemporary 
humanities perspectives of a high level of categorical and conceptual clarity of the phenomenon of «modern 
populism» are generated and only with the involvement of a wide range of theoretical and methodologist 
platforms. 

In alternative interpretations of modern researchers populism is understood as: «a movement that 
appeals to the «people», opposing itself equally to existing power structures and to the dominant ideas and 
values in society»3; «the incomplete, unfinished ideological current and method according to which 
«the people» are presented as a certain organic integrity and the bearer of a certain rightness and morality, 
a source of power which he must «gain back». The «people» are thus excluded from certain groups that 
are considered as «hostile»: elites, immigrants, intellectuals, etc.4; «the phenomenon is disperse, that is, it 
is a component of many political phenomena, embodied in various ideological forms and political 
strategies»5; «an ideology that considers society to be radically divided into two homogeneous and 
                                                      
1 Mudde, C. (2010). The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy. West European Politics, 33(6), 1167-1186, 
1176-1181. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010>. 
2 Laclau, E. (1977). Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism-Fascism-Populism. London: NLB, 143. 
3 Canovan, M. (1999). Trust the People! Populism and The Two Faces of Democracy. Political Studies, 47(1), 3. 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9248.00184>.  
4 Дейвикс, К. (2012). Популизм. <http://www.gefter.ru/archive /6800>.  
5 Ярош, О. (2002). Політичний популізм: теорія і практика передвиборного «флірту». Контекст, 2, 22. 
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antagonistic groups – the «common people» and the «bribable elite» and argues that politics must express 
the unity of the people»1; «defining an irrational policy of ignoring the objective tendencies of social 
development and speculating on the feelings of citizens in order to achieve their own goal and win over 
opponents»2; «manipulative technology used in the communication process to influence the minds of 
citizens to achieve the desired results in the struggle for power and in the process of its implementation», 
and specifies «the attribution of populism to faulty technologies» is explained by the fact that it manifests 
itself as a set of illegal or ethically questionable means, methods, techniques of organizing and conducting 
campaigns aimed at creating superiority over rivals»3, etc. 

In the context of this problem, the considerations of a domestic political science expert T. Rad deserve 
a complimentary assessment. T. Rad states the following «The range of the use of the term «populism» is so 
wide that it is difficult to deduce a scientific definition»4. However, he makes a bold attempt to unite all 
definitions according their specific features. The result of his research reflection is the following definition: 
populism is: 1) an ideological current that reflects most common feelings, people’s aspirations; 2) a political 
movement that seeks to gain power for the benefit of the whole nation, resulting from the reaction of social 
elements to rapid economic, social, political, and cultural changes in order to restore (or adapt) simple 
traditional forms and values; 3) a certain kind of ideology that supports the idea of a strong state with the 
direct participation of the people in public administration, while taking into account national social traditions 
and their specific interests; 4) the type of behavior of the politician, the tendency to gain popularity, to define 
his socio-political activity, using simple, understandable to the population reasons and propositions; 5) a set 
of slogans and actions, as well as the forms, methods and technologies used by political figures to gain and 
deepen support from the country population5. It should be emphasized, the analysis and description of the 
variational-interpreting perceptions presented in contemporary political discourse, convincingly 
demonstrates the transcendence of the phenomenon of «modern populism», the approximation of which to 
the epistemological nucleus becomes possible only under the conditions of theoretical pluralism based on 
a interdisciplinary approach. 

However, to justify the determinants that provoked the «global explosion of modern populism» in the 
twenty-first century, academic communities mostly express unity and consolidated position. Globalization 
processes and anti-globalization sentiment have become an impulse that provoked a powerful «populist 
wave» able to expand in the whole political world in the future. In this context, it is difficult to disagree with 
the competent opinion of the renowned contemporary theorist Zbigniew Brzezinski, according to whom in 
the modern world there is an irreversible demarcation of countries into two camps: the «political club of 
successful and prosperous countries» and the political club of outsiders in other words the weakest and the 
worst countries therefore, socio-political feelings are increasingly becoming negative and protest-colored, 
what is typical in both camps: «It is a protest against a future that is fearful, and against the present that 
arouses indignation»6. 

Through the view of globalization processes and challenges other experts of contemporary political 
science discourse analyze the phenomenon of «modern populism», in particular. «Globalization, economic 
crisis and other structural circumstances lead to frustration in certain social groups, forcing them to join 
populist politics»7; «populism, protectionism, or «incarnation policies» can be seen as a reaction to fear and 
dissatisfaction with globalization,… as a sort of rebellion against economic and cultural liberalism, which is 
the ideology of modern professional elites»8; «The blind commitment of the political establishment 

                                                      
1 Ганспетер, К. (2018). Випробування популізмом: у чому особливість ситуації у Східній Європі. 
<https://voxukraine.org/uk/viprobuvannya-populizmom-u-chomu-osoblivist-situatsiyi-u-shidnij-yevropi/>.  
2 Новакова, О.В. (2017). Тренд популізму у сучасному політичному процесі. Вісник Дніпропетровського 

університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія : збірник наукових праць, 1(35), 140. 
3 Дем’яненко, М. (2015). Популізм як політичний феномен і маніпулятивна технологія. Київ, 150. 
4 Радь, Т. (2009). Теоретичні засади популізму. Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: 

Політологія, Соціологія, Філософія, 13, 290. 
5 Радь, Т. (2009). Теоретичні засади популізму. Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: 

Політологія, Соціологія, Філософія, 13, 289-293. 
6 Бжезінський, З. (2006). Вибір: світове панування чи світове лідерство. Київ: Видавничий дім «Києво-
Могилянська академія», 140. 
7 Taggart, P. (2000). Populism. Buckingham PA: Open University Press, 20. 
8 Cuperus, R. (2004). The Fate of European Populism. Dissent, 51(2), 17-20, 155. 
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to the principles of political correctness, which led to a long taboo of the problems of ethno-cultural 
confrontation, nullity in the non-alternative policy of multiculturalism, allowed populists to become the only 
spokesmen of people’s concern caused by cultural antagonisms new to Western society. In the antiglobalistic 
feeling the whole range of social dissatisfaction (as socio-economic and socio-economic character) is 
reflected, which becomes a nutrient to strengthen populism in all its political nuances»1. 

In the foreground of the discussion space of contemporary Ukrainian political science, we pose 
scientific solidarity in the views on defining the driving forces of «modern populism», so the majority express 
the thesis according to which populist politicians openly speculate on «socially acute topics» 
of the 21st century such as poverty, migrants, the environment, etc., by shattering criticism of state 
institutions, questioning liberal democratic values and provoking radical feelings in the minds of modern 
people. The role of populism is indicative of the gradual loss of attractiveness of liberal decisions in the fields 
of politics, economy and culture. And if populism in the «old» countries of Europe can be considered a 
consequence of the disappointment of democracy, in the countries of Central and Eastern Europe it is based 
on the unjustified expectations related to democracy, that is, its incomplete implementation2; proves that the 
populist movement intensified in the period, when countries experienced critical milestones in their history. 
With dramatic socio-economic shifts, especially when the old foundations were broken and the new ones 
were not yet clearly defined, populist figures enter the political arena. 

«Populism is most widespread among those with a low level of political and legal culture and 
in the circumstances of not yet strengthened structures of democracy. The inability of people to distinguish 
demagogy from realistic proposals, the black and white vision of the world, the willingness to idolize next 
idol and hate its competitors are the symptoms of a low political culture quite actively used by populist leaders 
to mobilize public support»3. «The periods of social crises, when new focuses of tension arise due to the 
formation of new objective conditions (economic processes, socio-cultural, international, etc.), and which are 
not immediately reacted by main political forces, always actualize populism»4. 

We emphasize, in the presented theoretical constructs of modern researchers, we notice a certain 
«universality» of the determinants of the phenomenon of «modern populism», so let us try to outline them 
from our own research position: 

– «accumulation of dissatisfaction» means that a power that is unable to effectively respond to 
the demands and requests of society, in certain time loses its legitimacy, since ignoring public needs leads to 
the accumulation of negativity about existing power institutions, and as a result civil dissatisfaction becomes 
a source of «powerful political» populists; 

– «emotion game» is when populist politicians use the «state of crisis» of the state / society, 
speculating on «socially acute» topics (war, terrorism, unemployment, migrants, crime, ecology, etc.), 
appealing to the irrational feelings of voters such as confusion, disappointment, disdain, fear, anger and more; 

– «polarization of society» is when there is a clearly defined demarcation of society into two 
antagonistic groups: «elites» and «people», «left» and «right», «ours» and «strangers», etc.; 

– «democracy» – «ordinary person», «average citizen», «people» are the main tool of populist 
politicians in the struggle for power. Manipulating the socio-political feelings they accuse the «old» elites of 
excessive elitism, corruption, involvement, inaction, ie, the restoration of «just democracy» forms the basis 
of the political platform of modern populists; 

– «simulacra policy» we watch this when populist politicians «play» with voters by offering «simple 
solutions to complex problems», promising various benefits, new jobs, solutions to problems with migrants 
or the environment, and other demagogic slogans that do not have a «real political and economic basis» for 
implementation, and therefore will not be fulfilled in the future; 

– «national authenticity» – populism always has a certain «national specificity», each state has its 
own history, socio-economic indicators, level of political culture, social groups «accumulate dissatisfaction», 
it can be «middle class», unemployed, migrants, eco-activists, farmers, etc., that is, a set of unique features 
that determines the nature and specificity of modern populism in a particular country. 

                                                      
1 Вайнштейн, Г. (2017). Современный популизм как объект политологического анализа. Полис. Политические 

исследования, 4, 79. 
2 Кіршенблат, С. (2008). Популізм і ліберальна демократія в державах Центрально-Східної Європи. 
Український науковий журнал "Освіта регіону, 1-2, 109. <http://www.nbuv.gov.ua/>. 
3 Ярош, О. (2002). Політичний популізм: теорія і практика передвиборного «флірту». Контекст, 2, 21. 
4 Прядко, Т. (2017). Популізм як ризик демократичного розвитку і засіб політичної мобілізації електорату. 
<https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.12/dis_Priadko.pdf>. 
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Therefore, based on the theoretical pluralism of modern Western and Ukrainian researchers, we 
propose our own definition: «modern populism» is a political multivariate phenomenon, which, depending 
on the unique combination of specific features, can act as an ideology, a method of political struggle, a 
sociopolitical movement, technology, political behavior, and more. Despite the plurality of theoretical 
structures presented, the undeniable quality and depth of research projects of modern scientists, in our 
opinion, in the recent political science space there is a shortage of prognostic studies capable of simulating 
and calculating the consequences of the phenomenon of «modern populism» for the future, both as individual 
states / societies and as a whole, for the world political order; therefore, it is advisable to justify the prospect 
of continuing theoretical exploration and involving a broad range of contemporary humanities experts 
in active political science discussion. 
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The author ascertains that convergent media present its content by combining various means 
of broadcasting. Its peculiarity is an attempt to increase the effectiveness of various forms 
of communication and coverage of a greater range of communication and information needs. 
The relevant media are web-sites, social media services, streaming audio, and video, online-
communication, electronic advertisements, Internet-telephony, and mobile means of communication. 
It has been found that in the political context new media are used not as online mass media, but 
rather as combined media resources – a new format of communication with the envisaged option 
of information flow. These are political blogs and microblogs, vlogs and channels, active social 
media pages by politicians and about politicians/politics and more. Political content is articulated 
to the audience with an open informational message and hidden political implication. Such 
information is often targeted on a specific audience, it is available, self-reproducible, however, 
not always unbiased, responsible and competent, what henceforth makes issues of medialiteracy, 
responsibility, equality and culture relevant. 
Keywords: new convergent media, mass media, information society, e-democracy, digitalization, 
political technologies, social networks, political communication. 

Трансформаційні процеси у медіа-сфері зумовлені зростанням інформаційних потоків та 
технологій, розвитком мультимедійних процесів, зміною не лише способів, а й самого характеру 
рецепції медійного контенту різними аудиторіями. В Україні, з одного боку, йдеться про початок 
формування інформаційного суспільства, з іншого, – про оцифрування медіа, а згодом і політики. 
Остання вже на державному рівні отримала відчутний імпульс до діджиталізації, а відтак це 
актуалізувало й питання пошуку нових форм комунікаційних обмінів та модерного інструментарію 
для реалізації політичних технологій. Такими, на наш погляд, є нові медіа – новітній цифровий 
контент, який поєднує як ресурс традиційних інформаційних комунікацій, так і потокових. Показово, 
що вітчизняна політика стала активним учасником формування конвергентних медіа і використовує 
їх у якості засобів та інструментів політичного впливу. 

У контексті політичної дійсності нові медіа – це не засоби масової інформації у звичному 
розумінні, а нова форма і канал комунікації й охоплення аудиторії, управління нею за допомогою 
Інтернет-ресурсів. Актуальність дослідження цього феномену зумовлена тим, що в умовах сучасного 
політичного процесу контент став одним із визначальних впливів на формування громадської думки 
й участі, електорального вибору, а у підсумку – державного курсу та геополітичного вибору. Канали 
і засоби формування та розповсюдження даних є невід’ємною частиною політичної дійсності 
в Україні, де принцип конвергентності торкнувся і так званої «четвертої влади». 

Вважаємо необґрунтованим твердження про недостатній рівень дослідницьких розробок 
проблематики нових медіа, адже вони мають значну кількість проявів в емпіричній площині і 
сформувалися у доволі чіткий науковий термін. Серед зарубіжних дослідників, які категоризували й 
описували конвергентні форми медіа, важливо відзначити Т. Барра, Г. Дженкінса, М. Кастельса, 
Н. Крістенсена, С. Лівінгстона, К. Мьоллера, С. Негредо, Р. Салаверра, серед вітчизняних – 
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А. Колодюк, В. Мільо, Л. Мудрак, Е. Огару, М. Осюхіна, Т. Полковенка, Г. Почепцова, Д. Проценка, 
Д. Тупчієнка, В. Шевченко, С. Ясиневич та ін. Однак нагальною потребою є зосередження 
досліджень на політичних аспектах функціонування нових медіа, позаяк сучасні суспільства активно 
трансформуються в інформаційні, а політична сфера набуває діджиталізованих форм. 

Американський дослідник Г. Дженкінс розглядає конвергенцію медіа у соціокомунікативному 
та культурологічному аспектах, надаючи їй змісту як певної площини, де мають точки перетину старі 
й нові засоби комунікації і відбувається зіткнення низових і корпоративних медіа, де результати 
взаємодії виробника та споживача медіа важко передбачити1. Автор стверджує, що конвергентна 
форма уможливлює ширший доступ до інформації, встановлення зв’язків між контентом, що 
поширюється у різних комунікаційних середовищах. 

Результатом злиття традиційних ЗМІ є поєднання у так званих «кросмедіа» властивостей 
друкованої преси, телебачення, радіо у цифровому форматі. Зміст цих процесів уособлює поняття 
конвергентності, яку можна розглядати у кількох аспектах: 

– конвергентність каналів передачі інформації (перетворення аналогового сигналу 
на цифровий); 

– конвергенція терміналів (поєднання кількох пристроїв в єдиний багатофункціональний); 
– конвергенція послуг (на базі цифрових мереж послуги надаються в один і той самий 

електронний спосіб); 
– конвергенція ринків (з’єднання послуг, інформації, пристроїв); 
– конвергенція жанрів і форм (жанри, властиві одній медіаплатформі, проникають в інші та 

асимілюються з ними у результаті зчленування різних медіаплатформ); 
– конвергенція регулювання (унаслідок виникнення спільних ринків запроваджуються 

загальні регулювальні механізми)2. 
Українська експертка Л. Мудрак вважає, що визначення наукового поняття «конвергентні нові 

медіа» безпосередньо залежить від технологічного еволюційного розвитку та реакції та цей розвиток 
європейських медіа-ринків3. Інші науковці апелюють про явища глобальної інформаційної революції, 
яка супроводжується технологізацією суспільства загалом й окремих його сегментів, глобальними 
умовами поширення контенту, розширенням мультимедійного інструментарію сучасних медій4. 
Тобто тут трансформацію медіа-системи пов’язують, насамперед, із технологічним прогресом, який 
відбувається у сучасному суспільстві. 

По суті, мультинауковий пошук зараз зосереджений на вирішенні трьох груп дослідницьких 
завдань: 

– визначення сутності нових конвергентних медіа та їхньої відмінності від традиційний  
мас-медіа; 

– виокремлення характеристик, принципів, завдань і позиціонування нових медіа; 
– з’ясування нормативних умов, набору засобів та технологій, які забезпечують 

функціонування конвергентних медіа. 
Одне з визначень, що базується на закордонному законодавстві, інтерпретує нові медіа як будь-

яку медіапродукцію, що є інтерактивною та розповсюджується цифровими методами, у першу чергу, 
через онлайн-з’єднання5. Попри те, що мережа Інтернет на фоні інших носіїв інформації є менш 
контрольованою, однак її контент також піддається регуляції, що прописано у законодавстві багатьох 
країн, зокрема, європейських. Йдеться про ліцензування, реєстрацію або, як мінімум, процедуру 
повідомлення про початок функціонування. Ще один варіант в умовах відсутності спеціальних 
норм – перевірка змісту контенту на відповідність діючому законодавству. Здійснюється такий 
контроль через урядові структури, державних регуляторів або ж співрегуляторів у вигляді 
недержавних організацій. 

                                                      
1 Jenkins, H. (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York, 368. 
2 Шевченко, В. (2017). Кросмедіа: контент, технології, перспективи. Київ, 9. 
3 Мудрак, Л. (2013). Конвергентні медіа як наукова категорія та суб’єкт інформаційного простору. Вісник 

Національної академії державного управління, 11, 256-267. 
4 Цимбаленко, Є. (2014). Проблематика трансформацій у медіакомунікаціях. Наукові записки Інституту 

журналістики, 57, 199-202. 
5 Стройко, І. (2011). Нові медіа та тенденція розвитку авторського права суміжних прав в Україні та світі. Ліра. 
<http://www.uba.ua/documents/text/ Stroyko_Iryna.pdf> (2020, березень, 26). 
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Актуальність встановлення певного контролю за новими медіа в політичних процесах 
підтверджує й факт прийняття у 2014 р. «Паризької декларації медійної та інформаційної грамотності 
в епоху цифрових технологій» під час Першого європейського форуму з питань медійної та 
інформаційної грамотності, який відбувся у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі1. Ухвалений документ 
мав надати імпульс національним політикам та стратегіям щодо активізації медіаграмотності як 
основи для підтримки вільних, незалежних та плюралістичних засобів масової інформації, а також 
дати можливість громадянам ефективно реагувати на питання конфіденційності, безпеки та етики 
в цифрову епоху. У той же час, цілями регуляторної політики щодо конвергентних аудіовізуальних 
ЗМІ, рекомендованими Радою Європи, є: 

– необхідність забезпечення належної якості технічних аспектів та програмування; 
– забезпечення плюралізму та захист і пропагування місцевої культури, а також культурних, 

моральних, соціальних та релігійних цінностей; 
– пропагування конкурентного середовища; 
– забезпечення отримання достовірних та незаангажованих новин і належного рекламування; 
– захист приватності та справедливого поводження із приватними особами, а також захист 

дітей від шкідливого контенту; 
– унеможливлення використання ЗМІ з метою вчинення тероризму, насильства, популяризації 

злочинності тощо2. 
Щодо України, то на фоні всебічної регламентації традиційних ЗМІ (друкованих, телевізійних, 

аудіовізуальних) (закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу»…) Інтернет-ЗМІ не передбачені 
жодним галузевим нормативно-правовим актом, який би регулював суспільні відносини щодо їхнього 
створення (реєстрації) і функціонування. Водночас, ст. 34 Конституції України передбачає, що «кожен 
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 
в інший спосіб – на свій вибір»3. А у ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» йдеться, що 
«Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним 
адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами»4. 
Тобто питання унормування діяльності Інтернет-ЗМІ як вагомої складової інформаційної індустрії є 
назрілим і актуальним, це стосується і питань захисту авторських прав у вказаній галузі й 
відповідальності за поширення недостовірної інформації. Кількість таких медіа є невизначеною, адже 
вона змінюється щодня, а рейтингові списки, як правило, включають сотні онлайн-ресурсів5. 

Традиційне сприйняття онлайн-ЗМІ зводиться переважно до сайтів новин: стрічок 
інформаційних агентств («Unian», «Українські Національні Новини», «Укрінформ», «Інтерфакс» та 
ін.), Інтернет-версій друкованих газет («День», «Дзеркало тижня», «Сьогодні»), сайтів телеканалів 
тощо. Сутнісні зміни вказаних джерел інформації дозволяють розкрити основні характеристики 
нових медіа: 

– поєднання різних типів мовлення на одному ресурсі (текст, потокові відео та аудіо, 
візуалізація, онлайн-трансляції (стріми)); 

– робота з текстом часто передбачає і виклад інформації, і її інтерпретацію; 
– адресна розсилка контенту на електронні адреси (підписки) або ж за допомогою інтернет-

телефонії; 
– продукування електронної реклами та вірусного контенту; 
– запровадження онлайн-комунікації та інтерактивних чатів (як між користувачами, так і 

за участі «ботів»); 
– функціонування стрімінгових відео та музичних сервісів (NETFLIX, Vevo, Spotify, Google 

Play Music, Apple Music та под.); 

                                                      
1 Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era (2014). UNESCO. 
<https://en.unesco.org/news/paris-declaration-media-and-information-literacy-adopted> (2020, березень, 26). 
2 Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2010-190 Regulatory framework for video-on-demand undertakings (2010). 
<http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2010/2010-190.htm> (2020, березень, 25). 
3 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 92. 
4 Закон про телекомунікації 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 12, 155. 
5 Складено рейтинг 100 найпопулярніших сайтів ЗМІ серед українців. (2016). Інститут масової інформації. 
<https://imi.org.ua/news/skladeno-reyting-100-naypopulyarnishih-saytiv-zmi-sered-ukrajintsiv-i15108>  
(2020, березень, 26). 
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– оцифрування видань, створення електронних архівів тощо. 
Не можна лишати поза увагою і такий канал інформації, як радіо. Новий формат мовлення 

передбачає, що більшість радіостанцій на своїх офіційних сайтах здійснюють трансляції з радіо-
студій у режимі реального часу. Тобто радіо теж зазнало модерних змін і стало поєднувати аудіальну 
та візуальну інформації. Ще один приклад трансформації – це перехід популярного видання 
«Дзеркало тижня» в електронний формат і закриття друкованої версії газети. З одного боку, це 
розширює мультимедійні можливості видання, з іншого – скорочує обсяг традиційного ЗМІ. «Усе 
зрозуміло: «папір» у світі вмирає швидше, ніж журналістика загалом», – прокоментували рішення 
редактори газети1. 

Епоха становлення інформаційного суспільства відзначилася тим, що зазнає суттєвих змін 
природа влади – її джерелом на рівні з силою та багатством стають знання та інформація. Відповідно, 
невід’ємним інструментарієм реалізації політичних технологій стають засоби та канали 
розповсюдження інформації, техніки мультимедійного впливу та форми онлайн-комунікації. 
Показово, що словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» обрав слово «діджиталізація» 
словом 2019 року2. Це пояснюється тим, що державна політика одним із пріоритетів визначила курс 
на активізацію розвитку електронних інформаційних ресурсів та послуг: 

– створено Міністерство цифрової трансформації, яке відповідає за формування й реалізацію 
державної політики в галузі цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних 
ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних та електронних довірчих послуг тощо3; 

– у рамках реалізації концепції «Держава у смартфоні» розроблено дорожню карту розвитку 
електронних послуг, електронної ідентифікації, відкритих даних, реформи державних реєстрів та 
інтероперабельності (здатність систем до взаємодії), бачення щодо структури управління цифровим 
розвитком4; 

– розроблено мобільний застосунок «Дія», який передбачає перенесення у смартфон ряду 
ідентифікуючих документів громадян (водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу, цифровий паспорт)5. На сьогодні додаток завантажили понад  
1,7 млн користувачів. 

Органи влади в сучасній Україні мають необхідний ресурс для запровадження сервісів онлайн-
демократії: офіційні сайти відомств із опціями зворотного зв’язку, можливості формувати запити 
населенням, значна кількість адміністративних послуг, які можна отримати дистанційно. Водночас, 
представники політичної сфери, нехтуючи електронними інструментами онлайн-демократії, надають 
перевагу неформальним засобам спілкування, зокрема, через соціальні мережі. 

Політична сфера, яка є визначальною для функціонування вітчизняних традиційних ЗМІ67, 
активно послуговується ресурсами й нових медіа, більше того, розширює їхній потенціал за рахунок 
соціально-комунікаційних платформ. Коли політики перебрали на себе роль джерел інформації, 
соціальні мережі та хостинги набули рис нових медіа: 

– вітчизняні топ-політики на персональних сторінках у мережі Facebook мають багатотисячні 
аудиторії користувачів (Президент України В. Зеленський – 1,13 млн ос.; спікер Верховної Ради 
України Д. Разумков – 67 тис. ос.; міністр внутрішніх справ України А. Аваков – 425 тис. ос.; 
Львівський міський голова А. Садовий – 1,11 млн ос.; лідер політичної партії «Європейська 
                                                      
1 «Дзеркало тижня. Україна» закриває друковану версію (2019). Дзеркало тижня. 
<https://dt.ua/UKRAINE/dzerkalo-tizhnya-ukrayina-zakrivaye-drukovanu-versiyu-334193_.html> (2020, березень, 26).  
2 «Діджиталізація» випередила «Зе» і стала словом року в Україні (2019). Українська правда. 
<https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/27/7235961/> (2020, березень, 26). 
3 Діджиталізація нині у тренді (2019). Газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр». 
<https://ukurier.gov.ua/uk/articles/didzhitalizaciya-nini-u-trendi/> (2020, березень, 26). 
4 Команда Володимира Зеленського обговорила створення «Держави у смартфоні» з представниками IT-комітету 
Спілки українських підприємців (2019). Президент України: Офіційне інтернет-представництво. 
<https://www.president.gov.ua/news/komanda-volodimira-zelenskogo-obgovorila-stvorennya-derzhavi-55989>  
(2020, березень, 26). 
5 Володимир Зеленський: Додаток «Дія» – це перший крок на шляху до побудови держави-сервісу (2020). 
Президент України: Офіційне інтернет-представництво. <https://www.president.gov.ua/news/volodimir-
zelenskij-dodatok-diya-ce-pershij-krok-na-shlyahu-59633> (2020, березень, 26). 
6 Віннічук, Ю. (2019). Як олігархи розділили телеефір України. Цензор.Нет. 
<https://biz.censor.net.ua/resonance/3133637/yak_olgarhi_rozdlili_teleefr_ukrani> (2020, березень, 26). 
7 Media Ownership Monitor Україна. <http://ukraine.mom-rsf.org/ua/vlasniki/companies/> (2020, березень, 26). 
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солідарність» і п’ятий Президент України П. Порошенко – 2,5 млн ос.; колишній Прем’єр-міністр 
України О. Гончарук – 98 тис. ос. та ін.); 

– політики та політичні партії стали одноосібними засновниками каналів інформації, 
не пов’язаних зі ЗМІ, зокрема, Telegram-каналів, мікроблогів у Twitter, влогів на відеохостингу 
YouTube тощо. Наприклад, Telegram-канал «Команда Зеленського» налічує понад 
120 тис. підписників, народного депутата від політичної партії «Слуга народу» О. Дубінського – 
майже 104 тис. підписників, влог політика і блогера А. Шарія на платформі YouTube – 
2,32 млн підписників. Вказані канали є цитованими джерелами інформації; 

– набули широкого розповсюдження анонімні інформаційні акаунти про політику («Темний 
лицар» (86,4 тис. підписників), «Джокер» (78,5 тис. підписників) та под.), які своїм існуванням 
провокують так звану «війну компроматів» й активізують кампанії з фактчекінгу (проєкти 
«Bihus.Info», «VoxUkraine» та ін.). Останні в умовах існування конвергентних медіа уособлюють нову 
форму журналістських розслідувань. 

Поява модерних форм комунікації і передачі інформації має не лише переваги, але й зумовлює 
ризики і формує певні глобальні завдання. Йдеться, передусім, про питання медіаграмотності і 
відповідальності, інформаційної рівності і культури. Серед причин інформаційної нерівності 
українська дослідниця Н. Моїсєєва виокремлює відсутність: 

– базових компонентів медіаосвіти: «інформаційної культури та інформаційної грамотності; 
– достатнього технічного та програмно-технологічного забезпечення навчального процесу; 
– єдиного бачення системи соціальних комунікацій як інтегрованої частини соціальної 

діяльності; 
– наукових та методичних зв’язків у процесі розробки концепції медіаосвіти представниками 

різних галузей соціально-комунікаційної діяльності»1. 
Таким чином, Україна почала набувати рис інформаційного суспільства з усіма супутніми 

процесами та явищами. Невід’ємною частиною таких трансформацій стала конвергенція засобів масової 
комунікації. Нові конвергентні медіа у політичному дискурсі не можна ототожнювати виключно 
з Інтернет-ЗМІ, адже онлайн-ресурси дозволили створити нові форми масової комунікації, де джерелом 
може виступати, зокрема, політичний актор, який у зовнішньому середовищі формує широку аудиторію, 
а у внутрішньому – значний обсяг цитованості. Потокове мовлення нових медіа у суспільній площині 
створює відчуття зворотного зв’язку, який розширює опцію взаємодії у процесі політичної комунікації. 
Ресурсом конвергентних медіа вважаємо соціальні мережі, потенціал яких активно використовують як 
традиційні ЗМІ (друковані, телебачення, радіо), так і політичні інститути, комунікаційні платформи, 
хостинги, веб-сайти тощо. Залучені у соцмережах аудиторії часто не поступаються обсягом 
загальнонаціональним засобам масової інформації. Перевагами цієї моделі мовлення є доступність 
інформації, забезпечення її потоку тут і зараз, можливість повторного відтворення, долучена опція 
коментарів та відгуків, недоліки – маніпулятивні аспекти, часто суб’єктивні оцінки дійсності, 
підпорядковані політиці медіа-монополістів чи лобістам економічних груп тиску. 

Політики як актори державотворчих процесів також використовують ресурс нових медіа, 
зокрема, у вигляді існування каналів інформації від першої особи. Таким чином, політичні діячі 
набувають статусу агентів інформаційного впливу, підвищують власну впізнаваність, розширюють 
аудиторію своїх прихильників, створюють конкуренцію традиційним мас-медіа. Подальші наукові 
дослідження феномену нових медіа мають вирішити питання впливу й формування медіаграмотності 
та культури, подолання інформаційної нерівності, підвищення медіавідповідальності. Усе це є 
частиною глобального процесу реалізації демократичних принципів в інформаційних суспільствах. В 
умовах відсутності в Україні сталої демократичної традиції та відповідного історичного досвіду 
вважаємо, що втілення вказаних пріоритетів можливе, у першу чергу, інституціональним, тобто 
нормативно-правовим шляхом. 
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The purpose of our study is to develop a unified definition of the terms "business journalism" and 
"economic journalism" and to explain the fundamental difference between them. For this 
purpose, we used a structural and functional description and a social and communication 
approach. A systematic approach is used to formulate the definition of business journalism and 
business media. The value of our research is that we have made a fundamental difference 
between the terms and suggested our own definition of business media. We propose to define 
business journalism in three aspects: 1) as a practical activity for the collection, processing, 
creation, dissemination of business information; 2) as a media system of business publications and 
publications that are partly involved in the dissemination of business media; 3) as a 
metamediasystem that creates infrastructural links between economic, social, political, cultural 
and other spheres of society, and consists of publications of different functional purpose and 
profile. 
This study offered a unified definition of business journalism and proved that it has great potential 
in the context of mass communication. 
Keywords: journalism, mass communication, business media, business journalism, social 
communications. 

1. Вступ 

В умовах становлення та розвитку ринкової економіки в Україні, зародження фінансового і 
корпоративного сектору, швидкого розвитку споживчих ринків та сфери послуг зростає потреба 
у розумінні природи ділової інформації. У наш час інформація постає основним ресурсом і базисом 
для усіх сфер людського буття, зокрема і для економічної сфери. Ділова інформація у сучасному 
українському суспільстві функціонує у двох своїх проявах: як продукт ділового дискурсу і як 
інструмент бізнес-комунікації. Коло людей, які опиняють у вирі ділових відносин, постійно 
розширюється. Виникає запит на якісну ділову всебічну інформацію, на основі якої люди могли б 
ухвалювати рішення, керувати компаніями, безпечно робити інвестиції та проявляти фінансову 
грамотність у повсякденному житті. 

Оскільки основною сполучною ланкою між економічним сектором, як і будь-якої іншої сферою 
суспільного життя, та зовнішнім світом вважаються засоби масової інформації, виникає нагальна 
потреба у розумінні суті ділових медіа та їхній соціальній та професійній ролі в сучасному 
суспільстві. Ділові медіа потрібні не лише банкірам, фінансистам, інвесторам та бізнесменам, але й 
будь-якій людині, яка щодня має справу з діловим світом під час купівлі речей в магазині, оформленні 
кредиту в банку, надходженні на картку зарплати, на яку прямо впливає рівень ВВП країні, інфляція 
та курсові коливання. 
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Ділові медіа стали об’єктом досліджень у наукових працях багатьох закордонних вчених. Про 
них писали у своїх розвідках Дж. Вуд, Р. Уослі, Р. Берд, Е. Грюнвальд, С. Кобр, А.Греко та інші 
автори. Вже класикою стала фундаментальна праця про історію ділової преси США 18-19 ст. 
Д. Форсіта1. Викликають науковий інтерес і монографії К. Роуша2 та А. Арресе3. Водночас 
в українському науковому дискурсі соціальних комунікацій ділові медіа залишаються 
малодослідженими. Серед науковців, які вивчали окремі аспекти ділових медіа, варто відзначити 
Д. Олторжевського4, дослідження якого стосується корпоративних медіа, Ю. Бужинську5, 
Л. Дудученко6, які зробили у своїх наукових розвідках ретроспективну спробу типологічної 
характеристики ділових видань. 

Водночас місце та роль ділової журналістики в суспільстві не є константою і безпосередньо 
залежить від економічного середовища та рівня розвитку ділових відносин в країні. У країнах, що 
розвиваються, на кшталт України, лише відбувається проникнення ділової культури, зародження 
основних ринкових моделей, запозичених у західних країнах. Це впливає і на стан ділових медіа, які 
ще не були комплексно і всебічно розглянуті у вітчизняному науковому дискурсі. На нашу думку, 
вивчення суті ділової журналістики, яке б враховувало специфіку соціального та економічного 
розвитку, логіку й динаміку соціальнокомунікаційних перетворень в українських реаліях, мають 
епізодичний характер. Ба більше, у дискурсі масових комунікацій досі не сформований єдиний 
науковий підхід до тлумачення поняття “ділова журналістика”. Усе це зумовлює актуальність 
запропонованого дослідження. 

Мета нашого дослідження полягає у розробці уніфікованого визначення дефініцій “ділова 
журналістика”, “бізнес-журналістика” та “економічна журналістика”, а також поясненні принципової 
різниці між ними. 

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: 
– проаналізувати підходи до визначення ділової журналістики у працях вітчизняних та 

закордонних науковців; 
– довести різницю між дефініціями “ділова журналістика”, “бізнес-журналістика”, 

“економічна журналістика”, розглянути особливості функціонування кожного терміна; 
– запропонувати власне визначення поняття “ділові медіа” на основі термінологічного аналізу; 
– сформувати визначення суті ділових медіа як елемента інфраструктури, що обслуговує 

потреби економічної та соціальної сфери. 
Методи дослідження: 

У дослідженні використані загальнонаукові методи пізнання, зокрема описовий, порівняльний, 
емпірико-аналітичний. Проведений якісний аналіз зарубіжних та наукових джерел та підходів, 
вивчення яких передбачало систематизацію, узагальнення матеріалу, а також структурно-
функціональний опис і соціально-комунікаційний підхід. 

Для виявлення спільних рис і відмінностей у визначення понять “ділова журналістика”, 
“економічна журналістика”, “бізнес-журналістика” використано порівняльний аналіз і системний 
підхід. 

Системний підхід застосований для формулювання визначення ділової журналістики та ділових 
медіа. 

Результати і обговорення: 

Конвергенція економіки та журналістики в умовах трансформації, яку наразі переживає 
українське суспільство, проявляється у виділенні теорії ділової журналістики із загальної теорії 
журналістики. У практиці поняття “економічна” та “ділова журналістика” давно використовується, 
однак в українському науковому дискурсі досі не існує вичерпної ідентифікації цих категорій. Ми 
переконані, що взаємодія економіки та журналістики сьогодні має такий характер, що дозволяє 
виділити теорію ділової журналістики з теорії практики загальної журналістики і сформувати під цією 
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назвою нову наукову дисципліну. Щоб визначити сутність ділової журналістики, варто виділити її 
із загальної журналістської практики, а також розмежувати її власне із економічною журналістикою, 
бізнес-журналістикою та фінансовою журналістикою. Саме тому важливо визначитись із понятійним 
апаратом і встановити механізм взаємодії економічного сектору в цілому та журналістики як галузі 
науки і виду практичної діяльності. 

Досі термін “ділова журналістика” в українській науці про соціальні комунікації є дискусійним 
і вживається, як правило, як синонім чи тотожне поняття до “економічної журналістики”. Так, Ю. 
Бужинська, проаналізувавши визначення ділових видань, запропоноване різними авторами, визначає 
ділову журналістку як вид журналістської діяльності, метою якої є задоволення потреб суспільства, 
його громадян, організацій державного, політичного або комерційного характеру, груп і осіб, які 
відповідають за прийняття рішень в управлінській сфері бізнесу або безпосередньо беруть участь 
в економічній діяльності, а також суб’єктів побутової економічної поведінки в особливому виді 
інформації – діловій1. 

О. Грабельников зауважує, що метою ділової преси є формування інформаційної 
інфраструктури, яка б забезпечувала інформаційні потреби підприємців, пропаганду ідей і принципів 
ринкової економіки, поширення законодавчої та нормативної інформації, створення позитивного 
іміджу бізнесмена, широке інформування читачів про світ бізнесу2. Цікавою видається думка 
А. Вирковського про те, що “ділова преса – це унікальний тип мас-медіа, який поєднує в собі як 
вузькоспеціалізовані видання, призначені виключно для експертів, так і ЗМІ з відносно широким 
колом тем, які можуть бути цікавими і для людей, що не мають бізнес-стосунків (такі ЗМІ близькі 
до універсальних)”3. Д. Пушкарьова у своїй дисертації пропонує визначення ділової преси як якісних 
видань, що охоплюють як вузькоспеціалізовані, так і медіа, спрямовані на широку аудиторію. 
За словами науковиці, ділова преса “надає інформацію, необхідну читачам для ухвалення найбільш 
ефективних рішень у всіх сферах їхньої професійної діяльності 4. 

Л. Дудченко у монографії “Ділова преса України” надає визначення ділової журналістики як 
особливої частини аналітичної спеціалізованої періодики, оскільки орієнтована на певний сегмент 
соціуму, а саме соціально активних людей, залучених до сфери економіко-підприємницької 
діяльності5. У цьому визначенні, на наш погляд, дослідниця не враховує той факт, що ділова 
інформація може розповсюджуватись не тільки діловими медіа, але й будь-якими іншими. 
У закордонному науковому дискурсі існує свій погляд на природу ділової журналістики та ділових 
медіа, який формується через призму тематичної диференціації чи типологізації за аудиторією. 
Наприклад, американський вчений Д. Форсіт вважає діловим медіа те, в якому зібрана інформація, 
яка здатна задовольнити спеціальні інтереси представників специфічних, професійних, 
індустріальних, торгових груп, а також осіб, об’єднаних певним родом занять6. Німецькі дослідники 
виділяють такі ключові теми ділових видань: «система економіки та економічної політики, в якій 
приймаються та реалізуються рішення щодо розподілу ресурсів, виробництва, поширення та 
накопичення майна в грошовій площині та площині реальної політики; економічна теорія, 
індивідуальний та/або суспільний аналіз витрат і ефективності; економічний вплив результатів і 
заходів інших систем тощо»7. 

Проте наразі стало очевидним, що ділова журналістика – це не тільки інформаційна й 
виробнича діяльність зі збору, обробки та періодичного поширення ділової інформації, яка є 
головним об’єктом теорії цього напрямку журналістки, але й медіасистема та/або система 
медіапідприємств, які виступають суб’єктами виробничої діяльності. Медіасистема в діловой 
журналістиці – це сукупність видань, які виконують збір, обробку, створення та поширення ділової 
інформації. У цьому випадку ділова інформація є продуктом, який покликаний задовольнити потреби 
масової аудиторії. У той час як система медіапідприємств – це сукупність видань як суб’єктів 

                                                      
1 Бужинська, Ю.О. (2011). Типологічна характеристика ділових видань. Держава та регіони. Серія: соціальні 

комунікації, 2, 9-14. 
2 Грабельников, A.A. (2000). Виды деловой прессы России. Деловая пресса России. Москва.  
3 Вырковский, А.В. (2009). Деловые журналы США и России: прошлое и настоящее. Москва. 
4 Пушкарева, Д.А. (2011). Деловые издания Украины в условиях трансформации национальной системы 
прессы: 2004–2010. Москва. 
5 Дудченко, Л.M. (2019). Ділова преса України. Суми: Сумський державний університет, 154. 
6 Forsyts, D. (1964). The business press in America. Philadelfhia. 
7 Вайшеберг, З. (2011). Журналістика та медіа: довідник. Київ: Академія Української преси, 529. 
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ринкової економіки, виробнича діяльність яких полягає у ефективному використанні ресурсів 
(людських, технічних, інформаційних) для реалізації кінцевої мети медіасистеми – розповсюджені 
ділової інформації. Ділова інформація у цьому випадку може бути як внутрішнім економічним 
ресурсом для медіабізнесу, так і кінцевим продуктом медіасистеми. Наприклад, інформація про 
курсові коливання є одночасно медіапродуктом для масової аудиторії, і має вплив на фактори 
виробництва і економічну поведінку медіапідприємств. 

Доволі часто ділову журналістику ототожнюють із “бізнес-журналістикою” та “економічною 
журналістикою”, які покликані, на нашу думку, забезпечувати потреби окремих сегментів аудиторії і 
є частинами загальної медіасистеми ділової журналістики. Ми розмежовуємо поняття “ділова 
журналістика” із зазначеними вище поняттями, які активно використовуються на позначення 
практичної діяльності. У типології медіа вже можна зустріти дефіцініції “бізнес-медіа”, “економічні 
медіа”, які, на нашу думку, є системними компонентами ділових медіа, але аж ніяк не тотожними 
поняттями. 

Економічна журналістика, на наш погляд, є складовою ділової журналістики і визначається як 
практична діяльність зі збору, обробки, виготовлення та розповсюдження масової економічної 
інформації через друковані медіа, телебачення, радіо та онлайн-медіа з метою формування єдиного 
економічного простору. До найважливіших функцій економічної журналістики можемо віднести 
інформування про міжнародні та локальні економічні новини, аналіз головних економічних подій 
в країні та світі та їх вплив на усі сфери життя, аналіз соціальних проблем, які пов’язані зі змінами 
у різних сферах економіки. Строкатий перелік економічних категорій власне формує тематичні 
спеціалізації, які лягають в основу окремих видів практичної діяльності. Так, є фінансова 
журналістика, покликана висвітлювати події у фінансовому секторі, бізнес-журналістика, яка 
доносить до широкого загалу інформацію про події комерційного сектору, розповідає про досвід 
окремих компаній, їхній вплив на економіку країни та світу. Економічна, ділова та бізнес-інформація 
може бути представлена як в ділових, так і в універсальних або спеціалізованих медіа, однак 
структура, жанрово-тематичне наповнення, ступінь заглиблення в проблематику, а також рівень 
компетенцій аудиторія та журналіста можуть відрізнятись. 

Ми пропонуємо визначати ділову журналістику у трьох аспектах: 1) як практичну діяльність 
зі збору, обробки, створення, розповсюдження ділової інформації; 2) як медіасистему ділових видань та 
видань, які частково задіяні у поширенні ділової масової інформації та 3) як метамедіастистему, яка 
створює інфраструктурні зв’язки між економічною, соціальною, політичною, культурною та іншими 
сферами суспільства, та складається із видань різного функціонального призначення та профілю. 

Отже, ділова журналістика – це масова комунікаційно-інформаційна діяльність, предметом якої 
є економічно-діловий простір як сукупність галузей економіки і сфер діяльності. Сама можливість 
становлення та функціонування ринкової економіки в Україні пов’язана із тим, що вітчизняні медіа 
переконали суспільство у необхідності і доцільності ринку. Доклали до цього руку і ділові ЗМК. 

Сьогодні ділові медіа перебувають у стані бурхливого розвитку. Вже визначились її типологічні 
ознаки, елементи системи ділових медіа, структура ділового медіаринку, жанри. Проте ділова 
журналістика все ще чекає на свого дослідника, який систематизує практичний досвід і окремі 
теоретичні напрацювання та запропонує єдиний механізм інституалізації ділової журналістики 
в сфері соціальних комунікацій. 

Висновки 

На підставі проаналізованого матеріалу, можна зробити висновок, що стрімкий розвиток та 
інтеграція економічної та сфери соціальних комунікацій формують запит на утвердження окремого 
наукового напряму вивчення ділових медіа. Виокремлення ділової журналістики дозволяє дати 
відповідь на питання, у чому ж полягає принципова різниця між журналістикою як виробничою 
практикою та та частиною соціокомунікаційних процесів у суспільстві, зокрема споживчого сектору. 

Ми пропонуємо розмежовувати поняття “ділова журналістика” з категоріями “бізнес-
журналістика”, “економічна журналістика”, які активно використовуються на позначення практичної 
діяльності. У типології медіа вже можна зустріти дефіцініції “бізнес-медіа”, “економічні медіа”, які, 
на нашу думку, є системними компонентами ділових медіа, але аж ніяк не тотожними поняттями. 

Економічна журналістика, на наш погляд, є складовою ділової журналістики і визначається як 
практична діяльність зі збору, обробки, виготовлення та розповсюдження масової економічної 
інформації через друковані медіа, телебачення, радіо та онлайн-медіа з метою формування єдиного 
економічного простору. 
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Ділова журналістика – це масова комунікаційно-інформаційна діяльність, предметом якої є 
економічно-діловий простір як сукупність галузей економіки і сфер діяльності. Сама можливість 
становлення та функціонування ринкової економіки в Україні пов’язана із тим, що вітчизняні медіа 
переконали суспільство у необхідності і доцільності ринку. Доклали до цього руку і ділові ЗМК. 

Ділові медіа мають розглядатись як окремий різновид парадигми засобів масової комунікації як 
крізь призму поширення економічної інформації, так і з позицій соціальних комунікацій, адже вони 
безпосередньо пов’язані з формуванням громадської думки та суспільних відносин. 

У подальшому важливим є інституалізація теорії ділової журналістики, типологізація основних 
предметно-тематичних напрямів, вивчення ключових сегментів, дослідження аудиторії тощо. Такий 
підхід дозволить поглибити зв’язки між журналістикознавством і практичною медіадільністю, де 
ділові медіа вже давно утвердились як окремий самостійний вид ЗМІ. Подальше вдосконалення 
теоретично-практичного обгрунтування ділових медіа сприятиме підвищенню ефективності взаємодії 
ділового світу та соціуму. 
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DETERMINANTS OF STEREOTYPING  

OF THE TERRORISM PHENOMENON  

AMONG JOURNALISTS 

The article analyzes the factors that determine stereotyping of the terrorism phenomenon among 
journalists. Defining of those determinants has been done by applying the methods of deep 
analysis, an in-depth interview of experts, and a mixed questionnaire of Ukrainian international 
editors. Interviewing over 30 journalists has made it possible to outline professional opinion on 
the causes of stereotypes about terrorism and to highlight the most popular ones of them. 
However, it should be underlined that the popularity of determinants does not correlate with their 
impact indicator. The author develops a new typology, which helps to systematize all those 
determinants into four different groups. Having conducted a statistical analysis, it is also found 
out which types of determinants journalists consider the most influential in shaping a distorted 
image of terrorism. The author assumes that the primary elimination of those determinants or 
their types will greatly enhance the fight against stereotypes of terrorism not only among 
journalists but also in the whole information space. 
Keywords: terrorism, media, stereotypes, determinants, mass communication. 

Вступ. Темі тероризму відведене помітне місце у медійному agenda setting. Витоки самого 
феномену дослідники беруть чи не з самої появи людства, відколи погрози застосувати насильство та 
наслідковий страх використовували як тактику в досягненні своїх цілей. За приклад беруть навіть 
біблійні історії про “Десять кар Єгипетських”, кожна з яких може слугувати прототипом сучасному 
терористичному акту із застосуванням зброї масового ураження1. Проте значне пожвавлення 
висвітлення тероризму та входження тематики до медійного порядку денного сталося після теракту 
1972 р. під час Олімпійських ігор у Мюнхені, а вже після трагедії 9/11 та оголошення американським 
президентом Дж. Бушем війни з тероризмом журналісти серйозно зосередили свою увагу 
на діяльності терористів. 

Разом з тим постало нове завдання – професійно висвітлювати цю тему в ЗМІ. Чи справді напад 
невідомих на об’єкт є терористичним актом, чи це диверсія іноземного агресора в рамках гібридного 
наступу? Коли сепаратист є терористом, а коли справедливим борцем за свободу свого народу? Яким 
чином міграція та релігія пов’язані з тероризмом та чи є його першопричинами? Чому одні держави 
певне угруповання називають терористичним, а інші вбачають у ньому легітимного політичного 
актора? На ці й інші питання журналіст, який бодай раз взявся за тему тероризму, повинен мати 
відповіді або принаймні розуміння контроверсійності згаданих питань. 

Тематичні напрацювання дослідників. Нинішні реалії журналістської діяльності дещо 
відрізняються від цієї теоретичної парадигми, і висвітленням тероризму займаються медійники 
широкого тематичного профілю. Брак фахових знань та викривлене зображення феномену в медіа 
нині активно досліджуються в між- та інтердисциплінарних дослідженнях на базі наук про соціальні 
комунікації і тероризм. Дедалі більше науковців присвячують свої праці медіастереотипам 
                                                      
1 Цыганов, В.В. (2004). Медиа-терроризм. Терроризм и средства массовой информации. Киев: Ника-Центр. 
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про тероризм, зокрема Дж. Терзіс, Дж. Шахін, Е. Баккер, Б. Гоффман, Б. Накос, Дж. П’яцца, 
А. Крюгер, Ї. Малечкова та інші. Про непропорційність медійної уваги до терактів, зображення 
спотвореної терористичної діяльності і непрофесійне висвітлення явища наголошують такі 
дослідники, як А. Шмід, Ф. Фуреді, В. Ліпкан, В. Циганов, Г. Почепцов, О. Свентицька тощо. 

Проте варто зауважити, що медіа часто не цілеспрямовано і не свідомо поширюють стереотипи 
про тероризм – відбувається це безпосередньо через стереотипне бачення цього феномену самими 
журналістами. Стереотипізація явища тероризму в журналістському фаховому1та студентському2 
середовищах України вже була частково підтверджена автором цієї статті, а також досліджувалися 
ризики і наслідки непрофесійного медійного висвітлення феномену3. 

Розв’язання такої комплексної проблеми потребує не лише встановлення першоджерела 
поширення стереотипів (певних комунікаторів), але й розуміння причин виникнення і постійної 
циркуляції хибної інтерпретації феномену тероризму серед журналістів. Тому мета цієї статті – 
встановити детермінанти стереотипізації феномену тероризму в журналістському середовищі. 

Відповідно до поставленої мети можна виокремити наступні завдання: 1) визначити фактори, 
які обумовлюють появу стереотипів про тероризм у журналістів; 2) встановити, що, на думку 
журналістів, впливає на формування стереотипного бачення феномену тероризму; 3) розробити 
типологію проаналізованих детермінант; 4) з’ясувати, які типи детермінант журналісти вважають 
найбільш розповсюдженими. 

Для виконання першого завдання використовувалися методи глибинного аналізу та 
експертного інтерв’ю (опитані три академіки-терорологи і три медіапрацівники). Друге завдання 
передбачало проведення експертного фокусованого опитування (веб-анкетування), а третє – 
використання методу типології (систематизація). Статистичний, метод аналізу, синтезу і групування 
забезпечили реалізацію останнього завдання. 

Обговорення і результати. Реалії сучасної практичної української та й здебільшого зарубіжної 
журналістики такі, що наявні ресурси не дозволяють забезпечити широке коло вузькопрофільних 
фахівців на медіаринку. Чи часто в українських редакціях можна побачити журналістів, які 
спеціалізуються суто на тематиці тероризму або мають освітні досягнення у сфері терорології? На жаль, 
відповідь буде негативною. Переважно такою темою займаються міжнародні редактори чи військові 
журналісти, а за відсутності останніх – рядові кореспонденти. Однак практику так званого 
“універсального журналіста” (не лише технологічно різностороннього, а й тематично) широко 
сповідують і за кордоном. У цілях економії власники ЗМІ зменшують кількість працівників у редакціях, 
надаючи перевагу тим репортерам, які можуть з однієї події написати і замітку для газети, і статтю для 
інтернет-порталу, а потім ще й підготувати репортаж для телеканалу, попередньо розповівши про цю 
подію у форматі “прямого включення”. Реалізація такого універсального журналізму призвела до того, 
що штат, наприклад, британських редакцій за останні три десятиліття зменшився у 8-9 разів, хоча 
прибутки компаній зросли учетверо4. Економічний приріст став можливий завдяки збільшенню 
навантаження на працівників, які уникли скорочення. Однак через те, що їм доводиться готувати значно 
більше матеріалів, унеможливлюється пильна перевірка фактів і джерел інформації. 

Щоправда, деякі світові поважні медіа мають спеціалізованих журналістів. Наприклад, Пітер 
Тейлор кілька десятиліть своєї журналістської кар’єри на BBC присвятив висвітленню діяльності ІРА 
та “Аль-Каїди”, про що розповів у своїй книзі “Розмови з терористами”5. Британець здобув чимало 
нагород за документалістику й отримав пожиттєву королівську відзнаку від телевізійної спільноти 
за вклад у журналістику. Але історія Тейлора швидше виняток, ніж реалії нинішніх редакцій, де 
завдання висвітлити теракт може отримати будь-хто із працівників. 

                                                      
1 Мисловський, І.В. (2019). Міжкультурна комунікація у висвітленні тероризму: стереотипне бачення 
феномену українськими журналістами. Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2019 р., м. Київ), 1, 83-87. 
2 Мисловський, І.В. (2019). Бачення теми тероризму студентами-журналістами: сприйняття, розуміння та 
причини феномену. Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (10-11 вересня 2019., м. Київ), 1, 48-50. 
3 Мисловський, І.В. (2017). Ризики та наслідки непрофесійної діяльності журналістів у висвітленні теми 
тероризму. Страхогенерувальний потенціал новин. Медіаконтент: види, форми подачі та особливості 

сприйняття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 квітня 2017 р., м. Київ), 1, 243-247.  
4 Дейвіс, Н. (2011). Новини пласкої Землі. Київ: Темпора. 
5 Тейлор, П. (2014). Розмови з терористами. Моя подорож від ІРА до Аль-Каїди. Київ: Темпора. 
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О. Мишкіна, яка працювала міжнародним редактором на трьох українських 
загальнонаціональних телеканалах (“NewsOne”, “Прямий”, “1+1”), розповіла нам, що висвітлення 
тероризму за межами України входило до її обов’язків, хоча особисто вона не спеціалізується 
на тематиці, а під час навчання в університеті (Інститут журналістики Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка) тероризм як феномен не вивчався. На її думку, це негативно впливає 
на якість матеріалів, оскільки у цьому випадку кореспонденти часто обмежуються короткими 
повідомленнями з інформаційних агентств, не з’ясовуючи мотиви та політичний контекст діяльності 
терористів навіть для самих себе. Журналістка зауважила, що нерідко бачила, як її колеги з інших 
відділів через брак знань в геополітиці перетворювали новину про тероризм у поверхневе 
страхогенерувальне інформаційне повідомлення, у якому терористів зображали як божевільних 
людей, а їхні атаки – як невідворотне лихо для простих громадян. При цьому, за словами О. Мишкіної, 
такий образ феномену справді вкорінився у журналістському середовищі, оскільки нині професія 
тяжіє до швидкого висвітлення подій, а не їхнього пояснення. 

Поверхневе висвітлення тероризму журналістами продиктоване і природною складністю 
феномену. Стереотипи служать для спрощення розуміння складних об’єктів дійсності, до яких 
можемо зарахувати тероризм. За час існування явища людство так і не змогло дійти згоди щодо 
єдиного міжнародного терміну “тероризм”. Індійський дослідник Е. Туагі підрахував, що лише 
за період 1936-1986 рр. напрацьовано понад 115 визначень тероризму, з яких жодне не отримало 
міжнародного схвалення1. З 1963 р. в межах ООН світова спільнота розробила 19 міжнародних угод, 
які націлені на запобігання терористичних атак. Проте досі дипломатам і працівникам всесвітньої 
організації, зокрема профільного Комітету з міжнародного тероризму та Цільової групи з реалізації 
контртерористичних заходів, не вдалося затвердити на офіційному рівні загальновизнане поняття 
“тероризму”. 

А. Шмід пояснює це тим, що сучасний тероризм – це часто заполітизоване явище, яке держави 
нині використовують у своїй геополітичній чи внутрішньополітичній грі. Крім того цей феномен 
динамічний, тобто постійно технологічно розвивається: з’являються нова зброя і методи 
маніфестацій, змінюються форми суспільної організації. В основі тероризму також лежить 
багатостороння концепція, що включає, окрім політичних, економічні, етнічні, релігійні й інші 
культурні аспекти2. 

Проаналізувавши близько сотні дефініцій “тероризму” за авторства науковців з двадцяти країн 
світу, А. Шмід у 2011 р. доходить висновку, що у тлумаченні цього феномену потрібно враховувати 
щонайменше 12 компонентів (ще у 1988 р. А. Шмід та А. Йонмен виділяли 22 компоненти)3. З десяток 
характерних ознак використовує для поняття “тероризм” й український дослідник В. Ліпкан, хоча й 
пропонує тлумачити феномен за двома підходами – у широкому та вузькому значеннях4. Постають 
логічні питання: чи вивчають академічну літературу з терорології журналісти і чи можуть вони знати 
й враховувати всі ці численні компоненти під час висвітлення тематики? Результати опитувань 
студентів-журналістів дають негативну відповідь на обидва питання5. 

Стереотипізації феномену тероризму сприяють історичні й культурні фактори, які ми можемо 
споглядати у дефініціях українських тлумачних словників. Явище тероризму описується 
не нейтрально та не з огляду на природу феномену, а крізь призму історії України, зокрема вкладаючи 
конотати понять і подій державного терору, Білого і Червоного терорів. Таку історичну 
заангажованість можна помітити у фразах “класові супротивники”, “фізичне знищення”, 
“революційний рух”, “розправа ворожої армії” тощо. Накладання цього історичного контексту ще 
зі шкільних дисциплін формує в українця дещо викривлене розуміння природи тероризму, а оскільки 
навчальними програмами студентів-журналістів терорологія не передбачена, то таке стереотипне 
сприйняття феномену лишається в них і під час професійної діяльності. 

                                                      
1 Поспелов, Б.В. (1976). Идеология «левого» радикализма в Японии и ее социально-классовая роль. 
Ежегодник «Япония», 1975, 111-120. 
2 Schmid, A. (2004). Terrorism: The Definitional Problem. Cleveland: Case Western Reserve School of Law. 
3 Schmid, A., Jongman, A. (1988). Political terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories 

and literature. New Jersey. 
4 Ліпкан, В.А. (2000). Тероризм і національна безпека України. Київ: Знання. 
5 Мисловський, І.В. (2019). Бачення теми тероризму студентами-журналістами: сприйняття, розуміння та 
причини феномену. Сучасні перспективи розвитку науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (10-11 вересня 2019., м. Київ), 1, 48-50. 
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Тут варто згадати і антитерористичну операцію на сході України (АТО), яка з самим 
феноменом тероризму навряд чи корелюється і є насправді частиною гібридної війни Російської 
Федерації. Навіть в електронній енциклопедії “Вікіпедія” АТО тлумачиться як заходи проти 
“незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України” та розпочата 
“через термінову потребу провести вибори президента і парламенту”, оскільки вони неможливі 
в умовах воєнного стану. Проте такі пояснення часто лишалися за кадром, а затягування АТО 
підсилювало наратив серед аудиторії і журналістів зокрема, що події на Донбасі можна називати 
тероризмом. 

Більш влучним та наближеним до реальної природи явища є тлумачення “тероризму” 
в українському законодавстві. Згідно із Законом України “Про боротьбу з тероризмом”, тероризм – 
це “суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні 
насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та 
органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або 
погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей”1. Проте навіть таке, здавалось, 
детальне визначення все ж таки лишає тонку межу, коли будь-який вид злочину можна назвати 
терористичним діянням, наприклад, неправильно встановивши мотиви й цілі злочинця, 
зманіпулювавши обставинами та детермінантами злочину чи навішуючи ярлик тероризму задля 
досягнення своїх політичних або інших цілей. 

Таким чином ми підійшли до однієї з найголовніших детермінант стереотипного бачення 
тероризму – його політичної заангажованості. Політична природа феномену терористів позиціонує як 
опозицію до влади. Як відомо, у суспільстві завжди є частина людей, які незадоволені діями влади, а 
тому готові підтримувати опозиціонерів. Ріст суспільного невдоволення, прихована чи відкрита 
узурпація влади, безвихідь у мирному розв’язанні проблеми може підштовхнути громадян до більш 
радикальних поглядів, які у їхньому світосприйнятті частково зніматимуть відповідальність 
за незаконні методи боротьби опозиціонерів-терористів. Однак чи завжди ті, кого влада називає 
терористами, справді злочинці? Свого часу спеціальний доповідач ООН з прав людини К. Куфа добре 
змалював цю ситуацію в наступному висловлюванні: “для одного – терорист, для іншого – борець 
за свободу”. 

Такий дуалізм неодноразово у своїй професійній діяльності зустрічала міжнародний редактор 
“Радіо Свобода” О. Думська. За її словами, готуючи матеріали про такі терористичні організації, як 
ІРА, FARC, “Хезболла”, часто зустрічала коментарі людей, які виправдовували незаконну 
діяльність терористів: захищали ідею незалежності, вбачали в них єдину дієву опозицію до влади, 
сприймали як месників тощо. О. Думська назвала це непростою ситуацією для журналістів, 
оскільки, з одного боку, такі журналістські принципи, як збалансованість та об’єктивність, 
не дозволяють ігнорувати коментарі інших сторін, а з іншого, рекламувати терористів та їхню 
доктрину заборонено всіма етичними кодексами журналістів. У такому випадку, на переконання 
редакторки, медійник повинен перевіряти, які організації Україна визнає як терористичні та 
керуватися цими даними у написанні матеріалів. 

Юридичну неоднозначність статусу угруповань можна зустріти і на міжнародній арені. 
Нідерландський тероролог Е. Беккер пояснює це геополітикою та у приклади наводить угруповання 
“ХАМАС”. Ця політична організація, що переважно діє у секторі Газа та має легітимне 
представництво у законодавчому органі Палестинської держави, визнане терористичним в Ізраїлі, 
Канаді, США, Японії, Єгипті тощо, проте, наприклад, Норвегія, Швейцарія, Іран, Росія, Туреччина, 
Китай та інші країни не вважають членів “ХАМАСу” терористами. 

Іспанський професор Х. Хордан розповів, що на півночі Іспанії досі є громадяни, які толерують 
доктрині угруповання ЕТА (активна фаза дільності – друга половина 20 ст.), яке визнане 
терористичним та прагнуло незалежності регіону – так званої Країни Басків. Академік зауважує, що 
це пов’язано переважно із симпатіями людей до ідеї незалежності, а не до самих терористів. Однак 
навіть таке опосередковане виправдання цілей терористів на сторінках газет легітимізує їхню 
діяльність – якщо не перед законом, то в очах простих громадян, чого допускати теж не можна. За 
словами Х. Хордана, тамтешні іспанські регіональні ЗМІ опосередковано пропагували наміри 
терористів ЕТА, як-от здобуття незалежності Країни Басків, ігноруючи легальність методів боротьби. 

                                                      
1 Закон про боротьбу з тероризмом 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15/ed20181104> (2020, лютий, 20). 
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На його думку, проявляючи лояльність до цілей терористів та без крайнього осуду висвітлюючи їхню 
діяльність, журналісти самі стають співучасниками та деструктивно впливають на суспільство. 

Ненавмисне та опосередковане виправдання діяльності терористів шляхом зображення 
народної підтримки можна пояснити тим, що журналісти не бачать принципової різниці між 
тероризмом та використанням форм насильства у національно-визвольній боротьбі. Львівські 
дослідники детально проаналізували цей аспект та дійшли висновку, що, визначаючи вид діяльності, 
потрібно звертати увагу на її суть (терористи більше погрожують насильством, а національні борці 
діють, використовуючи різні методи), мету (винятково національно-визвольна боротьба, а не проста 
зміна політичного режиму) і жертв (від рук терористів переважно страждає цивільне населення)1. 

Політична заангажованість тероризму проявляється і в редакційній політиці багатьох 
міжнародних ЗМІ. Міжнародний редактор телеканалу “Прямий” Д. Матвіїв розповіла, що іноземні 
медіа по-різному висвітлюють діяльність терористичних організацій, зважаючи на свої ідеологічні 
переконання та геополітичні преференції. Наприклад, часті напади в Єрусалимі за участю 
палестинців ізраїльські видання чи не відразу називають терактами. Водночас медіа сусідніх 
мусульманських країн, які мають далеко не найкращі дипломатичні відносини з Ізраїлем, можуть 
звинувачувати у провокаціях ізраїльську поліцію та владу, виправдовуючи дії терориста. При цьому, 
що найцікавіше, таке виправдовування відбувається не з волі державного регулятора, а з ініціативи 
самого видання чи окремого журналіста. 

На формування однобокого (вважай стереотипного, оскільки використовується спрощена модель 
феномену) бачення терористичної ситуації у цьому випадку слугують особистісні погляди журналіста: 
релігійна приналежність (наприклад, співчуття до вірянина з близької конфесії), національне виховання 
(як-от недопущення сепаратистських рухів), ідеологія (лояльність до доктрин, ідеї яких лежать 
у площині власного світосприйняття), державна зовнішня політика (підтримка союзників у боротьбі 
з тероризмом чи поблажливе ставлення до терористів, які діють проти країни-ворога). 

Теорія фреймування, представлена соціологом Е. Гофманом у 1974 р., може слугувати ще 
одним поясненням стереотипного сприйняття тематики тероризму. Журналісти у своєму 
виробничому процесі часто обмежені комерційним запитом аудиторії, продукуючи матеріали 
відповідно до бажань, смаків та інформаційної компетенції їхнього споживача. Останнє й змушує 
медійників застосовувати для тематики тероризму, складність якої була обґрунтована вище, схеми 
інтерпретацій, певне обрамлення чи ярликування, користуючись первинними стереотипами або 
рамками (фреймами як персоналізованими структурами даних, що описують фрагмент знань про світ 
чи ситуацію). Т. Гітлін зазначає, що медіафреймування вже стало робочим планом для медійників, 
що дозволяє досить швидко й успішно ідентифікувати та представити інформацію аудиторії2. 

Однак згодом і сам журналіст потрапляє у пастку фреймування, зосереджуючи свою та увагу 
аудиторії лише на сенсаційні факти новини (переважно про жертви, метод та обставини злочину, 
сенситивні образи і деталі, міграційні чи релігійні обумовленості тощо), а не всеосяжно висвітлюючи 
можливі політичні причини та мотиви терористичної діяльності. Відтак американський дослідник 
у галузі соціальних комунікацій Д. Шойфеле одним з чотирьох концептів медіафреймування назвав 
вплив фрейму на індивідуальному рівні3. Це стається за умови, коли ціннісні, когнітивні та 
біхевіористські акценти журналіста зміщуються не на глибинне розуміння та інтерпретування 
реальності, а на заданий медійний порядок денний. Це, як у своєму дослідженні зазначає Б. МакНейр, 
переважно емоційні та шокуючі елементи теракту, як сам вибух чи терорист, котрий розмахує та 
погрожує зброєю. Водночас такі основоположні елементи, як історичний бекграунд чи політичний 
контекст події, журналістами опускаються4. 

Такий фреймований вид подачі інформації про тероризм формуватиме у журналістів 
викривлене бачення феномену та його головних акторів. М. Келлі та Т. Мітчелл зауважують, що без 
детального розуміння подій (перш за все, політичного, історичного та культурного бекграундів) 
                                                      
1 Саміло, А.В., Шишко, В.В. (ред.) (2005). Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: 
до постановки проблеми. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки, 824, 
313-319. 
2 Gitlin, T. (1984). The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the new left. Berkley, 
CA: University of California Press. 
3 Scheufele, D.A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 1(49), 103-132. 
4 McNair, B. (2003). An introduction to political communication. London: Routledge. 
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медійники бачитимуть в терористах винятково “психопатів”1. Тому ознайомлення з бодай основними 
цілями різних терористичних організацій обов’язкове для розуміння діяльності цих угруповань, їхніх 
окремих членів чи “натхненників”. Це також допоможе спрогнозувати подальші дії терористів та 
осягнути їхній вплив на геополітичній мапі світу. 

Стереотипізація феномену в журналістському середовищі обумовлюється ще й такими 
виробничими обмеженнями, як швидкість, простір і час. У епоху інтернету, новітніх медіа та 
соціальних мереж традиційним ЗМК доводиться нехтувати якістю та глибиною матеріалу, аби 
встигати з подачею актуальної новинної інформації. До того ж досі лишаються часові рамки для 
матеріалів. Наприклад, на радіо ліміт для новини становитиме хвилину-півтори, на телебаченні 
репортаж навряд чи триватиме понад три хвилини (зауважимо, що значна частина матеріалу 
наповнюватиметься аудіовізуальними елементами події у вигляді “лайфів”), а в газетах у разі не дуже 
резонансного теракту редактори швидше обмежаться невеликою заміткою. 

Така тенденція пояснюється низьким інтересом української аудиторії не лише до теми 
міжнародного тероризму, а й загалом до подій у світі. За результатами опитування Фонду 
“Демократичні ініціативи”, 51% українців не зміг назвати головної політичної події 2019 року у світі2. 
Майже кожний четвертий громадянин (23%) такою подією вважає паризький саміт нормандської 
четвірки, що свідчить про упереджене сприйняття геополітичної карти та перебільшену 
україноцентричність світу. Ще 6% головною політичною подією світу попереднього року назвали 
процес імпічменту президента США Дональда Трампа, в якому Україна також пасивно брала участь, 
а тому подія широко висвітлювалася в загальнонаціональних медіа. І лише по 2% українців визначили 
головною міжнародною подією французькі протести “жовтих жилетів”, Brexit та війну в Сирії. 

Однак менший попит на міжнародну інформацію можна назвати світовим трендом, який бере 
свій початок ще з кінця 20 ст. Наприклад, з 1988 р. по 2010 р. кількість міжнародних новин 
на американських телеканалах NBC, ABC і CBS зменшилася на 56%. Схожа ситуація за той же період 
склалася і з друкованими ЗМІ – кількісна присутність закордонних новин впала з 27% до 11% (а під 
час президентських виборів 2008 р. складала всього 6%)3. Загалом же зацікавленість аудиторії 
до міжнародної інформації значно менша, ніж до національної чи місцевої. Дослідники з Pew 
Research Center, опитавши громадян 38 країн, встановили попит на новини світу в різних регіонах: 
така інформація цікавить 68% американців, 65% європейців, 58% африканців, 56% представників 
Азійсько-Тихоокеанського регіону, 51% вихідців із Близького Сходу та 35% латиноамериканців4. 
Варто зазначити, що дані є швидше наочними з огляду щонайменше на два фактори – відносну 
репрезентативність (технологічні, політичні і культурні відмінності держав світу, які брали участь 
в опитуванні) та поняття зацікавленості (кліпове споживання новин чи глибинне відстежування 
події), – однак вони дозволяють констатувати наявність такого світового тренду. 

Прямий наслідок цього тренду – врізання фінансування напрямку міжнародної журналістики 
в редакціях, а відтак закриття закордонних корпунктів та зменшення кількості фахових журналістів. 
Лише протягом 2000-х рр. кількість міжнародних кореспондентів в десяти найбільших газетах 
США скоротилася вчетверо, а американська телемережа кореспондентів за останні десятиліття 
закрила більшу частину закордонних бюро5. Щодо українських закордонних корпунктів, то їхнє 
представлення завжди було обмежене столицями провідних західних держав (переважно США, 
Німеччина, Бельгія, Франція; жодних власних бюро на Близькому Сході), а нині вони закриваються 

                                                      
1 Kelly, M.J., Mitchell, T.H. (1981). Transnational terrorism and the Western elite press. Political Communication, 
1(3), 269-296. 
2 Більшість українців не змогли назвати жодної важливої політичної події світу за 2019 рік. Інформаційне 

агентство УНН. <https://www.unn.com.ua/uk/news/1843508-bilshist-ukrayintsiv-ne-zmogli-nazvati-zhodnoyi-
vazhlivoyi-politichnoyi-podiyi-svitu-za-2019-rik> (2020, лютий, 24). 
3 Willnat, L., Martin, J. (2012). Foreign correspondents-An endangered species? The global journalist:  

In the 21st century. New York: Routledge, 495-510. 
4 Mitchell, A., Simmons, K., (ed). (2018). Publics Globally Want Unbiased News Coverage, but Are Divided 
on Whether Their News Media Deliver. Pew Research Center. 
<https://www.pewresearch.org/global/2018/01/11/publics-globally-want-unbiased-news-coverage-but-are-divided-on-
whether-their-news-media-deliver> (2020, лютий, 25). 
5 Willnat, L., Martin, J. (2012). Foreign correspondents-An endangered species? The global journalist:  

In the 21st century. New York: Routledge, 495-510. 
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чи недофінансовуються. В. Б’єрнацкі зауважує, що недостатнє ознайомлення журналіста 
з місцевими подіями та загалом культури (тобто не перебуваючи на місці подій) робить його 
вразливим до стереотипів1. 

Зважаючи на брак фахових кадрів, фінансових ресурсів, фрагментарність спеціалізованих знань 
та низький попит аудиторії, висвітлення тероризму відбувається кліпово та мозаїчно. У попередніх 
дослідженнях нами було встановлено, що журналісти переважно подають інформацію про саму 
подію – терористичний акт – і пропорційно не зосереджують свою увагу на подальшому 
розслідуванні цього теракту, загалом боротьбі з тероризмом чи суспільній єдності проти такого 
виклику2. Таке висвітлення терористичної діяльності без контртерористичних заходів може вплинути 
на сприйняття тероризму як феномену успішного, непоборного, безкарного, політично 
невмотивованого, хаотичного чи непропорційно загрозливого. 

Остання ознака поступово вкорінюється у сприйнятті журналістів через непропорційне 
висвітлення тероризму щодо кількості його жертв та геополітичного вектора. Йдеться про те, що 
терористичні акти настільки часто й широко висвітлюються без розуміння загальної статистики 
смертності, що складається враження навіть у медійників, ніби це одна із головних причин смерті 
людей, що геть не відповідає реальності. Наприклад, у 2016 році у США тероризм спричинив менше 
0,01% смертності3. Журналісти, проаналізувавши дані початку другого десятиліття 20 ст., 
підрахували, що американець має у понад чотири з половиною тисяч разів більше шансів померти від 
алкоголізму, ніж від рук терориста, а лікарська помилка та ожиріння стають причиною смерті в майже 
шість тисяч разів частіше, ніж тероризм4. Та попри це хвороби і кримінал, які найчастіше спричиняли 
смерть, висвітлюються в медіа значно менше, ніж тероризм: видання “The Guardian” і “The New York 
Times” третину всього свого контенту щодо смертей людей присвячують саме тероризму5. 

Непропорційність у висвітленні тероризму присутня не лише кількісна, але й геополітична. 
Йдеться про стереотипне уявлення про тероризм як суто антизахідної діяльності. Таке хибне 
сприйняття пояснюється надмірною увагою найпопулярніших світових медіа до терактів на Заході та 
порівняно побіжним висвітленням тероризму в інших регіонах, як-от на Близькому Сході чи 
у Північній Африці, де від рук терористів гине найбільше людей. 

У попередніх дослідженнях ми встановили таку непропорційність і на українських 
інформаційних телеканалах. Наприклад, під час моніторингу новин на телеканалі “NewsOne” сумарно 
теракти у Європі висвітлювалися у шість разів більше попри те, що жертв на Близькому Сході було 
більше майже у п’ять разів. За підрахунками, на одного загиблого на Близькому Сході припадало 
до 2 секунд ефірного часу (за період моніторингу матеріали про 4 теракти зі 115 загиблими 
на Близькому Сході зайняли 3 хвилини 45 секунд ефірного часу), а от на одну жертву в європейських 
терактах – 57,5 секунд (3 теракти з 23 жертвами у Європі – 22 хвилини 2 секунди). Схожі дані 
отримано після перегляду телеканалу “112 Україна”: ефірний час на одну жертву близькосхідного 
теракту не перевищував 4 секунди (3 теракти з 81 загиблим на Близькому Сході – 5 хвилин 19 секунд), 
а на загиблого у Європі відводилося 54,5 секунди (4 теракти з 23 жертвами у Європі – 20 хвилин 
54 секунди)6. 

Не маючи базових знань з терорології, журналісти на основі такої непропорційності 
конструюють власну нову реальність, у якій відсутність інформації і статистичних даних стають 
міцним підґрунтям для стереотипів. Наприклад, медійники нині тісно пов’язують тероризм 
з мусульманами, оскільки їхня журналістська діяльність справді припала на спалах релігійного 
тероризму. Вчені підрахували, що топові американські медіа висвітлюватимуть терористичний акт 

                                                      
1 Biernatzki, W.E. (2002). Terrorism and mass media. Communication Research Trends, 21(1), 1-27. 
2 Мисловський, І.В. (2017). Типологічні особливості новин про тероризм на українському телебаченні 
(на прикладі "NewsOne" та "112 Україна"). Наукові записки Інституту журналістики, 2, 70-76. 
3 Shen, O. Charting Death: Reality vs Reported. <https://owenshen24.github.io/charting-death> (2020, лютий, 26). 
4 You’re More Likely to Be Killed By Brain-Eating Parasites, Texting While Driving, Toddlers, Lightning, Falling 
Out of Bed. Zero Hedge. <https://www.zerohedge.com/news/2014-07-24/you’re-more-likely-be-killed-brain-eating-
parasites-texting-while-driving-toddlers-l> (2020, лютий, 26). 
5 Shen, O. Charting Death: Reality vs Reported. <https://owenshen24.github.io/charting-death> (2020, лютий, 26). 
6 Мисловський, І.В. (2017). Тема тероризму в новинах на українських телеканалах (на прикладі “NewsOne” 

та “112 Україна”): наукова робота на здобуття кваліфікації магістра. Київ: Інститут журналістики. 
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на 758% більше, якщо його виконавцем буде мусульманин1. Однак тут варто відразу зауважити, що 
Коран обмежує та застерігає від агресії вірян, навіть у випадках коли її використовують вороги 
ісламу. Також опитування громадської думки свідчать про те, що абсолютна більшість населення 
мусульманських країн категорично проти нападів терористів на мирне населення, а теракти вважають 
діяннями, що суперечать ісламу і не можуть мати виправдання2. 

Аби зберегти баланс у теоретико-практичній площині досліджуваного питання (коли про 
предмет наукового пізнання висловлюються не лише науковці, а й представники професії), ми 
провели соціологічне опитування. Опитування мало форму одиничного, стандартизованого, 
фокусованого веб-анкетування та було експертним (у ньому брали участь винятково міжнародні 
редактори різних українських медіа). Кількість респондентів – 31. Оскільки опитування було 
фокусованим, тобто спрямоване на вивчення вузького тематичного предмета, анкета містила три 
питання: “Досвід роботи у журналістиці”, “Чи вважаєте Ви, що українські журналісти мають певні 
стереотипи щодо феномену тероризму?”, “На вашу думку, які три головні фактори можуть 
обумовлювати стереотипне бачення феномену тероризму в журналістському середовищі?”. 

Питання про досвід важливе для репрезентації результатів з огляду на те, що більш досвідчені 
журналісти можуть проаналізувати виробничу сферу за довший період часу, а міжнародні редактори 
як респонденти мають можливість порівняти професійність колег з інших відділів щодо висвітлення 
тероризму. За результатами відповідей, 76% опитаних міжнародних редакторів працюють у сфері 
журналістики більше 3 років, 19% – 1-3 роки, а 5% – менше одного. 

Перед відкритим третім питанням щодо детермінант стереотипного бачення, важливо було 
поставити контрольне питання, чи загалом журналісти визнають досліджувану проблему. 
І, за результатами анкет, 85% опитаних редакторів схиляються до того, що стереотипи про тероризм 
у журналістському середовищі наявні (33% респондентів відповіли “так”, 52% – “швидше так”). 
Жоден міжнародний редактор не дав ствердної негативної відповіді (“ні”), а 15% обрали 
варіант “швидше ні”. 

У третьому питанні респондентам пропонувалося назвати три головні фактори, 
які обумовлюють формування викривленого уявлення про тероризм у журналістів. Варіанти 
відповідей та їхня кількісна присутність серед усіх опрацьованих анкет представлені у вигляді 
діаграми (див. рис. 1). 

Найбільш згадуваними детермінантами виявилися “стереотипне висвітлення тематики 
тероризму в першоджерелах” та “неосвіченість журналістів” – ці фактори згадував кожний другий 
респондент. На думку міжнародних редакторів, викривлене бачення феномену, перш за все, 
формується через джерела інформації, якими послуговуються українські журналісти. Оскільки вони 
самі не присутні на терористичних подіях, доводиться користуватися матеріалами інших ЗМІ, в яких, 
на думку респондентів, і міститься стереотипне зображення терористичної ситуації. А от брак 
власних знань про різні угруповання та їхню насильницьку політичну боротьбу робить медійників 
вразливих до хибних інтерпретацій інших журналістів чи ЗМІ. 

Майже кожний третій опитаний вважає, що індивідуальна упередженість журналіста, яка 
проявляється у його релігійних, національних, політичних, ідеологічних поглядах, є причиною 
заангажованого бачення тероризму. 

Кожний четвертий респондент до детермінант зарахував брак фахових кадрів, що принципово 
відрізняється від фактора неосвіченості. Тут йдеться про відсутність вузькоспеціалізованих 
редакторів-терорологів на українському медіаринку, які б могли слугувати надійним джерелом 
інформації для інших колег. 

Інші детермінанти в анкетах з’являлися від 1 до 3 разів (далі перераховано у порядку спадання 
кількості згадувань): оперативність новини замість якості, надмірна політизація явища, складність 
у тлумаченні феномену, медіафреймування, виступи політиків, фільми, незацікавленість журналіста 
до тематики, вплив оточення, соціальні ярлики, невпорядкованість журналістських стандартів, 
комерційні інтереси ЗМІ, війна на Донбасі з ярликом тероризму, спрощений дуалістичний поділ 
явища на “добро-зло”. 

 
                                                      
1 Ritchie, H., Hasell, J., Appel, C., Roser, M. Terrorism. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/terrorism> 
(2020, лютий, 28). 
2 Kull, S. The American Public on the Islamic World. World Public Opinion. <http://worldpublicopinion.net/ 
the-american-public-on-the-islamic-world> (2020, лютий, 28). 



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

 288 

 

 
 
Загалом усі описані у статті детермінанти стереотипізації феномену тероризму 

у журналістському середовищі можна умовно поділити на чотири типи (див. рис. 2): 
1. індивідуальні – особистісне сприйняття та інтерпретування явища, яке виходить 

зі світогляду, освітніх здобутків, критичного мислення (наприклад, брак тематичних знань, усі види 
упереджень, суб’єктивність в оцінці діяльності терористів, підтримка сторін конфлікту тощо); 

2. суспільні – вплив суспільства на бачення тероризму індивідом (як-от нав’язування 
соціальних норм, навішування ярликів, переконання авторитетами, влада більшості і т.д.); 

3. виробничі – встановлені правила і практики професійної діяльності у висвітленні тероризму, 
продиктовані комерційними інтересами ЗМІ, медіатенденціями та запитом аудиторії (приміром, 
медійний порядок денний, фреймування, сенсаційність, шок-контент, ігнорування мотивів на користь 
висвітлення наслідків атаки, брак фахових кадрів у медіасфері та інші); 

4. предметні – природна й історична складність феномену тероризму (наприклад, відсутність 
визнаної на міжнародному рівні єдиної дефініції, різні підходи до тлумачення явища, політична 
заангажованість тероризму тощо). 

Хочемо зауважити, що точно виміряти чи спрогнозувати влив окремої детермінанти чи навіть 
цілого типу на формування стереотипного бачення тероризму в журналіста нам видається завданням 
складним з огляду на продукування релевантних і валідних результатів, оскільки припускаємо, що 
набір детермінант та їхнє ранжування за показником впливовості для кожного журналіста будуть 
індивідуальними. А тому розв’язання проблеми – усунення детермінант – має відбуватися 
комплексно. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 289 

 

 
 
Проте розроблена типологія допомагає окреслити ті сфери, які потребують найбільшої уваги 

з огляду на кількісно-якісну присутність детермінант. Останнє ми вирахували за допомогою нашого 
опитування міжнародних редакторів: встановили, до якого типу відносяться усі згадані детермінанти 
в анкетах, та підрахували загальну кількість для кожного типу (див. рис. 3). 

 

Найчастіше респонденти згадували виробничі (44,5% від усіх відповідей) та індивідуальні 
детермінанти (33,5%), тобто стереотипне бачення феномену тероризму у журналістському 
середовищі, на їхню думку, обумовлені роботою ЗМІ та особистим світоглядом (індивідуальною 
інтерпретацією об’єктів дійсності). А от складність феномену (предметні) та соціальний  
вплив (суспільні) не так часто опитані зараховували до головних детермінант – 16,5% 
та 5,5% відповідно. 

Висновки. Стереотипізація феномену тероризму в журналістському середовищі 
обумовлюється численними факторами, які сумарно продукують хибний образ терористичної 
ситуації у світі. До потенційних детермінант ми зарахували такі: відсутність знань з терорології та 
неповне розуміння геополітичної мапи світу; природна складність феномену і його політична 
заангажованість; різночитання поняття “тероризм” та його історично-юридична розмитість; 
відсутність близьких до тематики тероризму предметів в університетських освітніх програмах для 
журналістів; упередження журналіста, пов’язані з його особистими релігійними, національними, 
політичними, культурними та ідеологічними поглядами; медійний порядок денний та 
медіафреймування; закриття іноземних корпунктів і зменшення фінансування міжнародної 
журналістики; непрофесійне і непропорційне висвітлення тематики тероризму в медіа, які служать 
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першоджерелами для інших ЗМІ; універсальний журналізм та брак редакторів-терорологів 
на медіаринку; комерціалізація ЗМІ та потяг до сенсаційності; кліпове мислення та перевага 
оперативності подачі інформації над її якістю. 

Переважна більшість журналістів погоджується, що професійне середовище має стереотипи 
про тероризм. Головними факторами вони називають необ’єктивну (упереджену, стереотипну чи 
хибну) інформацію в першоджерелах (інших ЗМІ), неосвіченість журналістів, їхні особисті 
світоглядні упередження та відсутність вузькоспеціалізованих фахових кадрів у журналістському 
середовищі. 

Проаналізовані у статті детермінанти можна поділити на чотири типи: індивідуальні, суспільні, 
виробничі та предметні. Журналісти вважають, що найчастіше стереотипізація феномену тероризму 
відбувається через виробничі та індивідуальні детермінанти. Таким чином для ефективного 
розв’язання проблеми варто зосередити увагу на усуненні найбільш типових факторів. 
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Постановка проблеми. Сучасний період для України характеризується високим рівнем 
турбулентності усіх сфер громадського життя. Виступаючи в якості «четвертої влади», вітчизняні 
засоби масової інформації несуть значну відповідальність за збереження держави та об’єднання 
суспільства. 

Інформація є вагомим інструментом впливу на соціальну свідомість, а засоби масової 
комунікації виступають потужним знаряддям формування моделі суспільних відносин та суспільної 
думки, що робить їх одним з найважливіших соціальних інститутів. Новітні технології в сфері 
масових комунікацій додатково посилюють роль медій в житті суспільства. Висока соціальна роль 
медій в громадянському суспільстві обумовлює необхідність не тільки регулювання їх діяльності, а й 
формування принципів та засадничих вимог щодо висвітлення інформації – комплексу професійних 
та етичних стандартів журналістів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання дотримання професійних стандартів 
журналістської діяльності в роботі сучасних медій є комплексним та пов’язане з вивченням науково-
аналітичних матеріалів в сфері соціальних комунікацій, соціології, етики, юриспруденції, 
міжнародних відносин. Дослідженню масових комунікацій та соціальної ролі медій присвячені 
роботи таких авторів, як Ф.С. Сіберт, Т. Петерсон, У. Шрамм, С.М. Квіт. Юридичні аспекти 
імплементації професійних стандартів журналістської діяльності у вітчизняне законодавство 
детально вивчалися Р.Головенком. Питання використання професійних стандартів в діяльності 
журналістів розглянуто В.Є. Литвиним, Н. Фенько, Д. Чоповським, С.В. Штурхецьким. 

Розробка рекомендацій та вивчення практики дотримання професійних стандартів та порушень 
журналістської етики здійснюється Національною радою України з питань телебачення і 
радіомовлення (Нацрадою), а також міжнародними та національними громадськими організаціями 
(ОБСЄ, Інститутом масової інформації, ГО «Детектор медіа», Комісією з журналістської етики, 
Незалежною медійною радою та ін.). 
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Метою проведення дослідження визначено оцінку існуючого стану та перспектив посилення 
дотримання професійних стандартів журналістів як категорії соціальної відповідальності медій 
в громадянському суспільстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наявність потужного впливу засобів масової 
інформації на суспільну свідомість та процеси формування громадської думки є незаперечним 
фактом. Медії здатні моделювати та програмувати поведінку людей, тим самим впливаючи 
на довгострокові перспективи розвитку суспільства. При цьому, наслідки такого впливу можуть мати 
як позитивний характер (усебічний розвиток особистості, пропагування моральності та високих 
культурних цінностей), так і бути негативними (насаджування стереотипів, надмірне інформаційне 
навантаження, пропагування викривлених моделей поведінки тощо). 

Основи концепції соціальної відповідальності медій були розроблені американськими 
соціологами Ф. С. Сібертом (F.S. Siebert), Т. Петерсоном (T.Peterson) та У. Шраммом (W. Schramm) 
у 1956 р. в рамках «чотирьох теорій преси», та базувалися на консолідації суспільного контролю 
функціонування медій з одночасним збереженням свободи слова. Інструментарієм реалізації такого 
поєднання, на думку авторів, мало стати формування незалежних суспільних інститутів регулювання 
ЗМІ з одночасним підвищення професіоналізму журналістів та дотриманням професійних стандартів. 

Професійні стандарти журналістики як умова забезпечення соціальної відповідальності ЗМІ 
не втрачає актуальності і для роботи сучасних медій. У більшості цивілізованих країн прийнято 
кодекси або правила, що закріплюють етичні засади та професійні стандарти здійснення 
журналістської діяльності. Серед загальних журналістських етичних кодексів, які набули 
міжнародного визнання та прийняті міжнародними організаціями журналістів, доцільно виділити: 

1. Декларацію принципів поведінки журналістів Міжнародної федерації журналістів (МФЖ), 
прийняту на ІІ всесвітньому Конгресі МФЖ (Бордо, 25-28 квітня 1954 р.), зі змінами, прийнятими 
на 18-му всесвітньому Конгресі МФЖ (Хельсингьор, 2-6 червня 1986 р.). 

2. Міжнародні принципи журналістської етики, ухвалені на IV Консультативній зустрічі 
міжнародних і регіональних журналістських організацій (1983 р.). 

3. Резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про етичні принципи журналістики» 
(1993 р.). 

У якості прикладів національних журналістських етичних кодексів В.П. Мостовий та В.В. Різун 
наводять Кодекс професійної етики Товариства професійних журналістів SPJ (США, 1996 р.), 
Декларацію принципів Американського товариства редакторів газет ASNE (США, 1975 р.), 
Публіцистичні засади (Німеччина, 2001 р.), Принципи поведінки для преси, радіо, телебачення та 
поліції (Німеччина, 1993 р.), Редакційні настанови Бі-Бі-Сі (Великобританія, 2005 р.), Кодекс 
журналістської етики Асоціації польських журналістів SDP (Польща, 1995 р.), Кодекс етики 
журналіста (Чехія, 1999 р.), Кодекс професійної етики російського журналіста (Росія, 1994 р.). 

Досліджуючи етичні засади в журналістиці, В.Є. Литвин відзначає наявність професійно-
етичних стандартів журналістів окремих міст, сфер діяльності, редакцій (редакційні статути, 
настанови, стандарти). 

Головними нормативними документами, де відображені професійні стандарти вітчизняної 
журналістики, є Декларація принципів поведінки журналістів МЖУ, інші міжнародні стандарти і 
принципи журналістської етики, Кодекс етики українського журналіста (затверджений у 2013 р. та 
складається з 19 положень), Професійні стандарти новинної та аналітичної журналістики, 
Рекомендації щодо висвітлення виборів засобами масової інформації та захисту права на приватне 
життя (розроблені експертами Ради Європи та доопрацьовані вітчизняною медійною спільнотою). 
Для телерадіоорганізацій Законом України «Про телебачення і радіомовлення» встановлено 
необхідність прийняття редакційного статуту, для інших видів медій такий документ не є 
обов’язковим. 

Професійні стандарти української журналістики лишаються етичними питаннями, оскільки 
у вітчизняному законодавстві вони згадуються лише побіжно (зокрема, вимоги до об’єктивності та 
достовірність поширюваної інформації представлені у ст. 59 та ст. 60 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення», ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні»). Проте варто зазначити, що хоча етичні кодекси журналістської діяльності 
не мають юридичної сили, однак діяльність журналістів та медіа здійснюється у правовому полі. 
Відповідно зловживання свободою слова може тягнути за собою адміністративну, цивільну чи 
кримінальну відповідальність. 
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Досліджуючи особливості регулювання журналістської етики та професійних стандартів 
українським законодавством, юрист Інститут масової інформації (ІМІ) Р. Головенко наголошує 
на номінальності редакційних статутів через відсутність реального нагляду за їх виконанням. Хоча 
редакційні ради теле- та радіоканалів, на яких покладено функції контролю виконання редакційних 
статутів, формуються з представників власника та творчого колективу, однак в українських медіа 
редакційна політика зазвичай диктується саме інтересами власника. Змінити таку ситуацію може 
встановлення тристороннього принципу формування редакційних рад за рахунок включення до них 
представників незалежних журналістських експертних об’єднань. 

Аналізуючи найновіший західний та український досвід, С.М. Квіт відзначає, що в якості 
еталону професійних стандартів журналістів часто приймаються Редакційні цінності Бі-Бі-Сі, 
зокрема: 

– правдивість і точність подачі інформації; 
– безсторонність і багатоманітність точок зору; 
– редакційна чесність і незалежність; 
– служіння суспільним інтересам; 
– справедливість, недоторканність приватного життя; 
– врівноваження права на передачу і публікацію нової та суперечливої інформації 

з відповідальністю стосовно захисту вразливих людей; 
– сприйняття дітей як специфічної авдиторії, що вимагає власного комплексного підходу; 
– підзвітність перед авдиторією. 
Професійні стандарти новинної та аналітичної журналістики в Україні, визначені експертами 

ІМІ та іншими медійними громадськими організаціями, перегукуються зі стандартами світових 
мовників. Такими стандартами є: 

1. Дотримання балансу думок та точок зору задля всебічного висвітлення подій. Важливою 
умовою дотримання цього стандарту є неупередженість самого журналіста, відсутність 
маніпулювання думкою експертів та відображення всіх сторін при висвітленні конфліктних ситуацій. 

2. Оперативність та актуальність висвітлення подій (за умови дотримання решти стандартів). 
3. Достовірність інформації, використання ідентифікованих та надійних джерел (анонімність 

джерела можлива за умови загрози його життю, здоров’ю чи професійній діяльності). Перевірка 
інформації, отриманої із анонімних та ідентифікованих джерел. 

4. Відокремлення фактів та коментарів експертів від коментарів власне журналіста. 
5. Точність поширюваної інформації. Спростування неправдивої інформації максимально 

швидко після того, як про це стало відомо. 
6. Повнота повідомлення. 
Дослідження дотримання професійних стандартів новинної журналістики на регулярній основі 

проводиться Інститутом масової інформації, ГО «Детектор медіа» та Комісією з журналістської 
етики. Так, за результатами досліджень 17 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ у січні 2020 р., рівень 
дотримання професійних стандартів істотним чином відрізняється – якщо 98% матеріалів видань 
«Український тиждень», Укрінформ, «Ліга», «Дзеркало тижня» та «Українська правда» не містили 
порушень професійних стандартів журналістики, то на сайті «Знай.юа» таких матеріалів було лише 
14%. Стосовно загального дотримання професійних стандартів в досліджуваних ЗМІ, то часто 
спостерігалося не відокремлення фактів від коментарів (порушення містили 10% публікацій) та 
порушення стандарту достовірності (у 7,5% публікацій). Найкращим в онлайн-медіа протягом січня 
2020 р. було дотримання балансу думок (порушення містили лише 5,5% матеріалів). 

Порівнюючи означені професійні стандарти новинної журналістики із редакційними 
цінностями Бі-Бі-Сі, варто наголосити на відсутності положення щодо дітей як окремої глядацької 
аудиторії. Після низки скандально-дискусійних матеріалів, пов’язаних із висвітленням історій дітей, 
які опинилися у складних життєвих ситуаціях (зокрема, ток-шоу на телеканалі СТБ «Один за всіх», 
«Кохана, ми вбиваємо дітей», «Битва екстрасенсів», «Слідство ведуть екстрасенси»), у листопаді 
2016 р. трьома найбільшими телегрупами («1+1 медіа», StarLightMedia, «Медіа Група Україна»), 
суспільним мовником Національна телерадікомпанія України та об’єднанням місцевих і регіональних 
телерадіокомпаній Незалежна асоціація телерадіомовників було підписано спільний акт узгодження 
«Захист дитини, яка зазнала сексуального насильства, при залученні до медіа-виробництва». 
Документ відмовилася підписати телегрупа «Інтер», хоча її представники також брали участь 
у розробці. 
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Після виходу резонансного ток-шоу «Інтера» «Стосується кожного» про 12-ти річну породіллю 
від 09.10.2017 та 13.10.2017 питання коректного висвітлення історій дітей, які опинилися в складних 
життєвих ситуаціях, знову стали предметом розгляду органів саморегуляції (Незалежної медійної 
ради та Нацради) та призвели до позапланових перевірок телеканалу «Інтер» за скаргою Омбудсмена 
та ГО «Детектор медіа». 

Погоджуючись з позицією Н. Фенько, важливо наголосити, що «коли йдеться про висвітлення 
історій дітей, які зокрема стали жертвами сексуального насильства, є неприпустимою ідентифікація 
дитини в матеріалах (називання прізвищ, показ облич, оприлюднення назв населених пунктів тощо). 
Подібні матеріали не мають нічого спільного із професійною та відповідальною журналістикою, 
оскільки порушують права дитини й етичні стандарти». 

Задля запобігання в подальшому вказаним випадкам доцільно врахувати досвід Бі-Бі-Сі та 
доповнити професійні стандарти новинної та аналітичної журналістики положенням щодо матеріалів 
про дітей як специфічної авдиторії. Крім того, варто посилити регулювання Незалежною медійною 
радою та Нацрадою сюжетів, пов’язаних з гостросоціальними темами щодо неповнолітніх. 

Не менш гострим лишається питання особливостей дотримання професійних стандартів під час 
висвітлення бойових дій. В рамках круглого столу «Стандарти журналістської діяльності під час 
конфлікту», організованого в грудні 2014 р. Координатором проектів ОБСЄ в Україні, ГО «Детектор 
медіа» та Комісією з журналістської етики, були розроблені Рекомендації щодо стандартів і етики 
журналістики в умовах конфлікту та кризових ситуацій. Під егідою ОБСЄ у 2016 р. було видано 
посібник, який містить передовий досвід та рекомендації щодо журналістики в умовах конфлікту. 
Проте суспільний консенсус щодо дотримання журналістських стандартів під час війни і досі 
відсутній. На додаткових загрозах об’єктивному висвітленню інформації через «значне 
психоемоційне та фізичне навантаженням, яке супроводжується небезпекою для життя та здоров’я», 
акцентує С.В.Штурхецький. Погоджуючись з автором, варто наголосити, що «журналістів можуть 
використовувати як ретрансляторів вигідних для пропагандистів панічних настроїв, та й журналісти 
як звичайні люди можуть втрачати рівновагу, коли на їх очах відбуваються драматичні й трагічні 
події». Тому такі матеріали потребують особливої уваги з боку редакторів щодо відповідності 
професійним журналістським стандартам. 

Суттєвим викликом дотримання професійних стандартів журналістів в українських реаліях стає 
тиск на медіа з боку власників, чиновників або політиків. В умовах постійних перетрубацій та високої 
турбулентності соціально-політичної ситуації в українському суспільстві вітчизняні медіа стають 
інструментами політичної боротьби. Власники ЗМІ активно втручаються в редакційну політику, 
відтак чого інформація подається із певними викривленнями, що є прямим порушенням як 
професійних стандартів новинної журналістики, так і п. 2 Кодексу етики українського журналіста – 
«Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста». 

Досліджуючи соціальну відповідність медій та практику дотримання професійних 
журналістських стандартів, важливим стає формування критеріїв, за якими засоби масової 
комунікації можуть бути віднесені до ЗМІ. Актуальність такого питання обумовлена зростанням 
популярності нових засобів передачі інформаційних повідомлень, зокрема Telegram-каналів, 
YouTube-каналів персональних YouTube-блогів, тощо. Ведучі таких каналів заради популярності та 
збільшення авдиторії використовують прийоми, що протирічать професійним стандартам 
журналістики – розміщують неперевірену інформацію, «смажені» факти, використовують 
нецензурну лексику, а фраза «моє оціночне судження» після матеріалу виконує роль певної 
індульгенції за порушення всіх професійних стандартів новинної журналістики. 

У цьому контексті важливим є акцентування на різниці між блогером та журналістом, яку 
досить чітко відзначив В.Познер «… (блогер) не несе жодної відповідальності, що хоче, те й говорить. 
Йому не треба перевіряти факти, він може брехати, все що завгодно. Ніякого контролю на відміну від 
журналіста». 

Додаткову складність регулювання дотримання професійних стандартів в медіа створює і 
доступність професії – щоб стати журналістом, не обов’язково мати фахову освіту, бути членом 
професійного об’єднання тощо. Така ліберальність, на думку Р. Головенка, «не дає можливості 
професійній спільноті реагувати на порушників професійних стандартів шляхом позбавлення їх 
належності до своєї корпорації або в якихось м’якших формах». Активні реакції Нацради на скарги 
громадських організацій щодо порушень професійних стандартів в медійному контенті 
спостерігаються лише останні кілька років. 
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Отже, щоб донести інформацію до авдиторії, журналіст має знати та розуміти ситуацію з різних 
боків (дотримання професійних принципів балансу думок, повноти, достовірності, точності). 
Натомість блогери не виконують таких функцій, транслюють однобічні позиції, свій суб’єктивний 
погляд, не аналізують альтернативні точки зору. Логічним є висновок про необхідність формування і 
у самої авдиторії розуміння відмінності між професійною журналістикою та блогерством, в першу 
чергу – щодо відповідальності за об’єктивність та достовірність висвітлення інформації. 

У якості радикальної спроби врегулювання діяльності блогерів доцільно навести досвід Росії, 
де в травні 2014 р. було прийнято так званий «Закон про блогерів» – федеральний закон, що 
зобов’язував власників інтернет-ресурсів (сайтів, блогів, сторінок у соціальних мережах тощо) 
з авдиторією «понад 3000 користувачів на добу» реєструватися в Роскомнагляді. Для власників таких 
ресурсів були частково встановлені вимоги, передбачені в Росії для ЗМІ. Такі нововведення 
викликали гостру соціальну реакцію, проте не стали суттєвим механізмом обмеження в мережі 
Інтернет. У липні 2017 р. «Закон про блогерів» було скасовано. 

Вдосконалення роботи різноманітних каналів комунікації та їх актуалізація відповідно до вимог 
сучасності потребує і вітчизняне нормативно-правове регулювання медійної сфери. Так, внесений 
до Верховної Ради проект Закону «Про медіа» № 2963 пропонує розширення повноважень Нацради 
щодо регулювання будь-яких суб’єктів у сфері медій, зокрема й онлайн-медій, телеграм-каналів, 
блогерів і відеоблогерів. Законопроектом передбачено добровільну реєстрацію онлайн-медій, проте 
відповідальність за порушення законодавства засоби масової інформації будуть нести незалежно від 
реєстрації. При цьому, вимоги щодо дотримання професійних стандартів журналістики в проекті 
Закону № 2963 відсутні, а жодної відповідальності за їх недотримання не передбачено. Варто 
наголосити, що зазначений законопроект № 2963 стикається з активною критикою з боку 
журналістської спільноти, представників ЗМІ, українських та міжнародних експертів зі свободи слова 
та регулювання медій. 

Напрямом посилення дотримання професійних стандартів журналістики в роботі українських 
ЗМІ є запропоноване юристом ІМІ Р.Головенком юридичне закріплення необхідності розробки 
редакційних статутів на базі журналістських стандартів та встановлення відповідальності 
за відсутність, невиконання або невідповідність редакційних статутів професійним стандартам 
журналістики. 

Законодавчі ініціативи колишнього міністра культури, молоді та спорту В. Бородянського щодо 
захисту вітчизняного інформаційного простору від дезінформації також викликали гостру негативну 
реакцію з боку медіа-спільноти. З відставкою 4 березня 2020 р. уряду О. Гончарука, В. Бородянський 
пішов з посади міністра, а міністерство культури, молоді та спорту було розділено на два окремі 
відомства. Відповідно, питання про подальшу долю законопроєкту із робочою назвою «Про боротьбу 
з дезінформацією» лишається відкритим. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, дотримання професійних 
журналістських стандартів у матеріалах сучасних медій є невід’ємною умовою реалізації соціальної 
відповідальності засобів масової інформації в громадянському суспільстві. Перешкодами цьому стає 
втручання власників ЗМІ в редакційну політику, заангажованість журналістів (несвідома або 
усвідомлена), гонитва за рейтингом тощо. Суттєвою проблемою виступає відсутність чіткого 
нормативно-правового врегулювання відповідальності за порушення професійних стандартів 
журналістів, невідповідність законодавства про медіа реаліям розвитку цифрових технологій та появі 
нових каналів комунікацій, надмірна довірливість авдиторії через нерозуміння різниці між вимогами 
до інформації у ЗМІ та відсутністю регулювання контенту телеграм-каналів, блогерів і відеоблогерів. 

Перспективами подальших досліджень є визначення практичних напрямів посилення взаємодії 
між журналістською спільнотою та суспільством щодо пояснення відмінностей між професійною 
журналістикою та блогерством, особливо в сфері дотримання професійних журналістських 
стандартів щодо достовірності, об’єктивності та надійності інформації. 
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Постановка проблеми. Вагому роль в ухваленні національними судами судових рішень 
відіграють стандарти доказування, значна частина яких напрацьована у практиці Європейського Суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ). Їх застосування національними судами, з однієї сторони, забезпечує 
формування достатньої сукупності належних, допустимих і достовірних доказів, а з іншої сторони, 
призводить до досягнення за результатами оцінки цих доказів рівня переконання, необхідного для 
прийняття відповідного судового рішення. Застосування стандартів доказування у практиці 
національних судів повинно чітко узгоджуватися з вимогами норм вітчизняного кримінального 
процесуального закону, який водночас не оперує терміном «стандарти доказування» та не окреслює 
їх систему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття, сутність і система міжнародних стандартів 
доказування й особливості їх застосування національними судами виступали предметом наукового 
дослідження значної кількості науковців. Зокрема, до розкриття теоретичних і практичних основ 
вказаної проблематики зверталися В.Д. Басай, В.В. Вапнярчук, І.В. Гловюк, В.О. Гринюк, 
В.А. Завтур, С.О. Ковальчук, В.І. Маринів, М.А. Погорецький, В.М. Трофименко, О.Г. Шило та інші 
вітчизняні і зарубіжні вчені. У результаті проведених досліджень, з урахуванням нормативно 
закріпленого поняття кримінального процесуального доказування та виокремлених вітчизняним 
законодавцем процесуальних властивостей доказів, у системі стандартів доказування 
у кримінальному процесі України виокремлено стандарти формування рівня переконання, 
необхідного для прийняття відповідного процесуального рішення, та стандарти формування 



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

 300 

достатньої сукупності належних, допустимих і достовірних доказів1, а також вказано на потребу 
у виокремленні стандартів доказування, які стосуються не лише достатності доказів (як однієї з їх 
процесуальних властивостей, що підлягає встановленню у ході оцінки доказів), але й їх збирання, 
перевірки та оцінки із точки зору інших процесуальних властивостей – належності, допустимості і 
достовірності2. Проте, система визначених нормами Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) стандартів формування достовірних доказів у контексті міжнародних 
стандартів доказування на сьогодні не виступала предметом самостійного дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою цієї статті є розкриття системи міжнародних стандартів 
формування достовірних доказів, закріплених нормами КПК України. 

Виклад основного матеріалу. У практиці ЄСПЛ сформовано систему міжнародних стандартів 
доказування, у тому числі й стандартів формування достатньої сукупності доказів. 

По-перше, з позиції ЄСПЛ, оцінка доказів із точки зору їх достовірності виступає обов’язком 
національних судів, які повинні враховувати конкретні та відповідні факти, здатні поставити під 
сумнів достовірність і точність доказів. У вітчизняному кримінальному процесуальному законі 
вказаний обов’язок національних судів ґрунтується на нормі ч. 1 ст. 94 КПК України, яка одночасно 
вказує на передумови оцінки доказів із точки зору їх достовірності: 1) основу встановлення 
достовірності кожного доказу становить всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин 
кримінального провадження; 2) достовірність кожного доказу встановлюється шляхом співставлення 
його змісту зі змістом інших наявних у кримінальному провадженні доказів. 

Обов’язок здійснити оцінку доказів із точки зору їх достовірності законодавець покладає лише 
на суди першої та апеляційної інстанції. При цьому, якщо для суду першої інстанції встановлення 
достовірності доказів є обов’язковим у кожній справі, то суд апеляційної інстанції надає їм власну 
оцінку з точки зору вказаної процесуальної властивості лише у випадках, коли ним здійснювалося 
безпосереднє дослідження доказів, оскільки суд апеляційної інстанції не може надати доказам, які 
ним не досліджувалися, іншу оцінку, ніж та, що була надана судом першої інстанції. Поряд із цим, 
у випадках призначення нового розгляду в суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції, відповідно 
до ч. 2 ст. 415 КПК України, не має права вирішувати наперед питання про достовірність або 
недостовірність доказів3. Суд касаційної інстанції, з огляду на норму ч. 1 ст. 433 КПК України, не має 
права вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу4. 

По-друге, з точки зору ЄСПЛ, національні суди зобов’язані забезпечити стороні захисту 
можливість оспорити докази сторони обвинувачення з метою перевірки їх достовірності (зокрема, 
шляхом допиту свідків обвинувачення, виклику та допиту свідків захисту, подання висновків 
експерта, складених за дорученням сторони захисту). У вітчизняному кримінальному 
процесуальному законі наведений стандарт формування достовірних доказів закріплюється шляхом 
надання стороні захисту низки прав: 1) вимагати допиту свідків обвинувачення (п. 1 ч. 4 ст. 42, ч. 5 
ст. 44 і ч. 4 ст. 46 КПК України), у тому числі їх допиту щодо попередніх показань, які 
не узгоджуються з їх показаннями (ч. 4 ст. 96 КПК України), якому кореспондує обов’язок сторони 
обвинувачення забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою 
реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом (ч. 3 ст. 23 КПК 
України), що підлягає виконанню незалежно від заявлення стороною захисту клопотання про виклик 
і допит свідків обвинувачення; 2) збирати і подавати суду докази (п. 2 ч. 4 ст. 42, ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 46 
і ч. 3 ст. 93 КПК України), у тому числі: а) вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих 
умовах, що й свідків обвинувачення (п. 1 ч. 4 ст. 42, ч. 5 ст. 44 і ч. 4 ст. 46 КПК України); б) для 
доведення недостовірності показань свідка надавати показання, документи, які підтверджують його 
репутацію, зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або 
інші діяння, що підтверджують нечесність свідка (ч. 2 ст. 96 КПК України); в) залучати експертну 
установу, експертів/експерта для проведення експертизи (ч. 1 ст. 242 КПК України) і заявляти суду 

                                                      
1 Крет, Г.Р. (2019). Система стандартів доказування у кримінальному процесі України. Вісник Південного 

регіонального центру Національної академії правових наук України, 19, 136-137. 
2 Basay, V., Hryniuk, V., Kovalchuk, S. (2019). Standards of Proof in the Criminal Procedure of the United States 
of America and Ukraine: a Comparative Research. Amazonia Investiga, 8, 22, 555. 
3 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
4 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
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клопотання про доручення їм проведення експертизи (ч. 1 ст. 332 КПК України); г) для доведення або 
спростування достовірності висновку експерта надавати відомості, які стосуються знань, вмінь, 
кваліфікації, освіти та підготовки експерта (ч. 5 ст. 356 КПК України); 3) брати участь під час судового 
розгляду у допиті свідків обвинувачення (п. 1 ч. 4 ст. 42, ч. 5 ст. 44 і ч. 4 ст. 46 і ч. 7 ст. 352 КПК 
України), у тому числі в одночасному допиті двох чи більше вже допитаних учасників кримінального 
провадження (ч. 15 ст. 352 КПК України); 4) під час участі у допиті свідків – ставити йому запитання 
щодо його можливості сприймати факти, про які він дає показання, та щодо інших обставин, які 
можуть мати значення для оцінки достовірності показань свідка (ч. 1 ст. 96 КПК України), а під час 
здійснення перехресного допиту свідків – ставити їм навідні запитання (ч. 7 ст. 352 КПК України), 
з покладенням на свідків обов’язку відповідати на запитання, спрямовані на з’ясування достовірності 
його показань (ч. 3 ст. 96 КПК України); 5) брати участь у допиті експерта, у тому числі одночасному 
допиті двох чи більше експертів (ч. 4 ст. 356 КПК України); 6) під час участі у допиті експерта – 
ставити йому запитання, що стосуються достовірності висновку (ч. 3 ст. 356 КПК України); 
7) заявляти клопотання про виключення з числа доказів долучених до матеріалів кримінального 
провадження або наданих суду особою, яка бере участь у кримінальному провадженні, для 
ознайомлення документів, звуко- та відеозаписів, які викликають сумнів у їх достовірності, та 
вирішення справи на підставі інших доказів або призначення відповідної експертизи цих документів, 
звуко- та відеозаписів (ч. 3 ст. 358 і ч. 4 ст. 359 КПК України)1. 

По-третє, ЄСПЛ звертає увагу, що показання відсутніх свідків і показання зі слів інших осіб 
підлягають використанню національними судами виключно за наявності достатніх врівноважуючих 
факторів, у тому числі заходів, здатних забезпечити справедливу та належну оцінку достовірності 
такого доказу. У вітчизняному кримінальному процесуальному законі визначено можливість 
використання як доказів показань свідків і потерпілих, які не були предметом безпосереднього 
дослідження суду, та показань з чужих слів з одночасним наведенням достатніх гарантій, 
спрямованих як на забезпечення їх достовірності, так і її встановлення судом. 

Як одна із загальних засад кримінального провадження законодавцем закріплюється 
безпосередність дослідження показань, речей і документів (п. 16 ч. 1 ст. 7 і ст. 23 КПК України), 
з урахуванням змісту якої, по-перше, суд досліджує докази безпосередньо, у тому числі отримує усно 
показання учасників кримінального провадження, по-друге, він може визнати доказами відомості, що 
містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження 
суду, у тому числі прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому 
засіданні, лише у випадках, передбачених КПК України (ч. ч. 1 і 2 ст. 23 КПК України), по-третє, суд 
може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час 
судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, і не вправі 
обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них 
(ч. 4 ст. 95 КПК України)2. 

Законодавець обмежує використання показань учасників кримінального провадження, які 
безпосередньо не допитувалися судом під час судового розгляду, виключно випадками їх надання 
свідками і потерпілими під час досудового розслідування в судовому засіданні з підстав і в порядку, 
визначених ст. 225 КПК України. При цьому нормами кримінального процесуального закону 
закріплюється низка достатніх врівноважуючих факторів, у тому числі заходів, здатних забезпечити 
справедливу та належну оцінку достовірності такого доказу: 1) винятковість випадків отримання 
показань у такому порядку, до яких належать: існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 
потерпілого, їх тяжка хвороба, наявність інших обставин, що можуть унеможливити їх допит у суді 
або вплинути на повноту чи достовірність показань; 2) отримання таких показань слідчим суддею 
шляхом допиту свідка чи потерпілого у судовому засіданні в місці розташування суду або 
перебування хворого свідка, потерпілого; 3) проведення допиту в присутності сторін кримінального 
провадження, за винятком випадків: а) неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена 
про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням 
протилежної сторони; б) відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі 
не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні; 4) проведення цієї слідчої 
                                                      
1 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
2 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
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(розшукової) дії з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду; 5) надання суду 
під час судового розгляду права допитати свідка, потерпілого, який допитувався у ході досудового 
розслідування в судовому засіданні, зокрема у випадках, якщо такий допит проведений за відсутності 
сторони захисту або якщо є необхідність уточнення показань чи отримання показань щодо обставин, 
які не були з’ясовані в результаті допиту під час досудового розслідування; 6) можливість перевірки 
правдивості показань свідка, потерпілого та з’ясування розбіжностей з показаннями, наданими 
у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, шляхом їх оголошення у ході його допиту під час 
судового розгляду (ч. ч. 1, 4 і 5 ст. 225 КПК України)1. 

Використання національними судами як доказу показань з чужих слів ґрунтується на нормах 
ст. 97 КПК України і також гарантується законодавцем шляхом закріплення достатніх 
врівноважуючих факторів, у тому числі заходів, здатних забезпечити справедливу та належну оцінку 
достовірності цього доказу. До числа таких гарантій належать: 1) обов’язок суду врахувати 
обставини, визначені ч. 2 ст. 97 КПК України, у тому числі обставини надання первинних пояснень, 
які викликають довіру щодо їх достовірності, переконливість відомостей щодо факту надання 
первинних пояснень, складність спростування пояснень, показань з чужих слів для сторони, проти 
якої вони спрямовані, співвідношення показань з чужих слів з інтересами особи, яка надала ці 
показання, можливість допиту особи, яка надала первинні пояснення, або причини неможливості 
такого допиту; 2) надання сторонам кримінального провадження вказаних вище у контексті 
дослідження можливості сторони захисту оспорити докази сторони обвинувачення прав, реалізація 
яких спрямована на з’ясування достовірності показань свідка: а) ставити свідку запитання щодо його 
можливості сприймати факти, про які він дає показання, та щодо інших обставин, які можуть мати 
значення для оцінки достовірності показань свідка; б) для доведення недостовірності показань свідка 
надавати показання, документи, які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження 
за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують нечесність 
свідка; в) викликати і допитувати свідка щодо попередніх показань, які не узгоджуються із його 
показаннями (ч. ч. 1, 2 і 4 ст. 96 КПК України)2. 

По-четверте, ЄСПЛ наголошує на тому, що показання анонімних свідків підлягають 
використанню національними судами виключно за умови забезпечення співмірності інтересів сторін 
обвинувачення та захисту, врівноваження можливостей останньої за допомогою судової процедури і 
не можуть виступати єдиним або вирішальним доказом, покладеним в основу обвинувального 
вироку. Вітчизняний законодавець не оперує терміном «анонімні свідки», водночас закріплює низку 
випадків, за яких суд може використовувати показання окремих учасників кримінального 
провадження зі зміною дійсних даних про їх особу, а саме: 1) показання свідків, потерпілих, 
обвинувачених та експертів, до яких застосовані заходи безпеки (п. п. 9 і 10 ч. 2 ст. 65, ч. 3 ст. 351, 
ч. 9 ст. 352 і ч. 2 ст. 353 КПК України); 2) показання викривачів (ч. 10 ст. 352 КПК України); 
3) показання свідків – осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх 
проведення (ч. 2 ст. 256 КПК України)3. 

У разі використання таких показань забезпечення співмірності інтересів сторін кримінального 
провадження та врівноваження можливостей сторони захисту здійснюється за рахунок: 
1) закріплення особливостей проведення допиту вказаних осіб, які унеможливлюють розголошення 
дійсних даних про особу вказаних учасників кримінального провадження (п. п. 9 і 10 ч. 2 ст. 65, ч. 3 
ст. 351, ч. ч. 9 і 10 ст. 352 і ч. 2 ст. 353 КПК України); 2) покладення на сторону обвинувачення 
обов’язку забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення (ч. 3 ст. 23 КПК 
України); 3) надання стороні захисту права брати участь під час судового розгляду у допиті свідків 
обвинувачення або вимагати їхнього допиту (п. 1 ч. 4 ст. 42, ч. 5 ст. 44 і ч. 4 ст. 46 КПК України); 
4) надання стороні захисту права брати участь під час судового розгляду у допиті потерпілого та 
експерта (ч. 2 ст. 353 і ч. 3 ст. 356 КПК України)4. 

                                                      
1 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
2 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
3 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
4 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
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Вітчизняний кримінальний процесуальний закон не містить норм, які б прямо вказували 
на неможливість використання в обвинувальному вироку показань вказаних учасників кримінального 
провадження як єдиного або вирішального доказу. Водночас зі змісту ч. 1 ст. 94 і ч. 3 ст. 370 
КПК України випливає неприпустимість обґрунтування судового рішення, яким встановлюється 
винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, на основі єдиного доказу як 
один зі стандартів формування достатньої сукупності доказів. 

По-п’яте, з точки зору ЄСПЛ, визнавальні показання обвинуваченого, показання свідків і 
потерпілих, отримані за обставин, що свідчать про застосування щодо них катування або нелюдського 
чи такого, що принижує гідність, поводження, є недостовірними. Закріплюючи наведений стандарт 
доказування у цілому, вітчизняний законодавець значною мірою уточнює його шляхом: 1) віднесення 
до числа обставин, що призвели до істотного порушення прав людини, не лише катування, 
нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження, але й погрози застосування такого 
поводження, а також жорстокого поводження та погрози його застосування; 2) охоплення випадків 
отримання за вказаних обставин не лише визнавальних показань обвинуваченого, показань свідків і 
потерпілих, але й будь-яких інших доказів; 3) отримання доказів внаслідок вказаного істотного 
порушення прав людини призводить до визнання доказів недопустимими, а не недостовірними. Так, 
з урахуванням норм ч. 1 і п. 2 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також 
будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та 
свобод людини. Суд зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних 
свобод, зокрема, отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що 
принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження1. 

По-шосте, ЄСПЛ зазначає, що за наявності суперечливості у доказах національні суди 
зобов’язані її усунути, а у разі неможливості її усунення – тлумачити будь-які сумніви на користь 
обвинуваченого. 

Вітчизняний кримінальний процесуальний закон містить низку норм, які визначають 
повноваження суду, спрямовані на усунення суперечливості доказів, у тому числі шляхом отримання 
нових доказів. Так, суд вправі: 1) призначити одночасний допит двох чи більше вже допитаних 
учасників кримінального провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) – для з’ясування причин 
розбіжності в їх показаннях (ч. 15 ст. 352 КПК України); 2) за клопотанням сторони кримінального 
провадження, потерпілого або за власною ініціативою викликати експерта для допиту – для 
роз’яснення висновку (ч. 1 ст. 356 КПК України); 3) призначити одночасний допит двох чи більше 
експертів – для з’ясування причин розбіжності в їх висновках, що стосуються одного і того самого 
предмета чи питання дослідження (ч. 4 ст. 356 КПК України); 4) за клопотанням сторони 
кримінального провадження, потерпілого або за власною ініціативою доручити проведення 
експертизи експертній установі, експерту або експертам, якщо: а) суду надані кілька висновків 
експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності; 
б) існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що 
суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності (п. 
п. 1 і 3 ч. 2 ст. 332 КПК України); 5) за клопотанням учасника судового провадження доручити 
проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, якщо долучені до матеріалів 
кримінального провадження або надані суду особою, яка бере участь у кримінальному провадженні, 
для ознайомлення документи, звуко- та відеозаписи викликають сумнів у їх достовірності (ч. 3 ст. 358 
і ч. 4 ст. 359 КПК України); 6) за клопотанням сторони кримінального провадження доручити органу 
досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії – у разі, якщо під час судового 
розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне 
значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим 
шляхом (ч. 3 ст. 333 КПК України)2. 

 
                                                      
1 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
2 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 23). 
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У частині покладення на суд обов’язку тлумачити будь-які сумніви на користь обвинуваченого 
норми вітчизняного кримінального процесуального закону у повному обсязі відповідають 
міжнародним стандартам формування достовірних доказів. Так, згідно з ч. 4 ст. 17 КПК України, усі 
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи1, що виступає вагомою 
гарантією презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини як загальної засади 
кримінального провадження. 

У разі, якщо суд не усунув суперечливості у доказах, з огляду на закріплену ч. ч. 1 і 4 ст. 370 
КК України вимогу вмотивованості судових рішень, він зобов’язаний навести мотиви, з яких він взяв 
до уваги одні докази та відкинув інші, які їм суперечать. Ненаведення судом відповідних мотивів 
у судовому рішенні призводить до скасування останнього або його зміни судом апеляційної інстанції 
з підстав невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам 
кримінального провадження (п. 2 ч. 1 ст. 409 КПК України). Так, судове рішення вважається таким, 
що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, у тому числі, якщо за наявності 
суперечливих доказів, які мають істотне значення для висновків суду, у судовому рішенні 
не зазначено, чому суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші (п. 3 ч. 1 ст. 411 КПК України)2. 

По-сьоме, ЄСПЛ вказує, що у разі виникнення сумнівів стосовно достовірності доказу 
відповідно зростає необхідність підтвердження його за допомогою інших доказів. У вітчизняному 
кримінальному процесуальному законі вказаний стандарт формування достовірних доказів прямо 
не закріплений, хоча значною мірою ґрунтується на обов’язку суду встановити достатність доказів і 
вимогах до обґрунтованості судового рішення (ч. 1 ст. 94 та ч. 3 ст. 370 КПК України) і випливає 
з поняття належних доказів у частині визнання такими доказів, які використовуються для 
підтвердження достовірності чи недостовірності інших доказів (ст. 85 КПК України). Стосовно 
окремих доказів законодавець прямо вказує на необхідність їх підтвердження за допомогою інших 
доказів за умови визнання судом останніх допустимими. Зокрема, це стосується показань з чужих слів 
і документів, оригінали яких були втрачені або знищені (крім випадків, якщо вони втрачені або 
знищені з вини потерпілого або сторони, яка їх надає), не можуть бути отримані за допомогою 
доступних правових процедур або знаходяться у володінні однієї зі сторін кримінального 
провадження, а вона не надає їх на запит іншої сторони (ч. 6 ст. 97 і ч. 5 ст. 99 КПК України)3. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дозволять стверджувати, що напрацьовані 
у практиці ЄСПЛ міжнародні стандарти формування достовірних доказів знайшли пряме закріплення 
у нормах КПК України або опосередковано випливають з їх змісту. Наведені аспекти не вичерпують 
проблематики міжнародних стандартів формування достовірних доказів, у зв’язку з чим вона 
підлягає подальшому поглибленому дослідженню з урахуванням практики національних судів 
у частині їх застосування, що дозволить визначити напрями удосконалення відповідних норм 
вітчизняного кримінального процесуального закону. 
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Sexual harassment in Saudi Arabia is a significant problem that mainly affects women in society. 
Sexual harassment of women is detrimental and undermines society’s security and social 
harmony. While Saudi Arabia is a conservative and religious nation, there is sexual harassment of 
women. It impacts the well-being of women as well as their social involvement in society when it 
happens. It is therefore crucial that lawmakers pass laws and determine as soon as possible severe 
punishments on sexual harassment. The enactment of a sexual harassment law will help spread 
security in society and will serve as a deterrent to such wrongful behaviour by determining an 
explicit punishment. In May 2018, Saudi Arabia approved the Anti-Harassment Law. On Tuesday, 
May 29, 2018, the Saudi Arabian Council of Ministers, which is the formal authority of Saudi 
Arabia’s executive branch, approved the Anti-Sexual Harassment Law; just one day after 
ratification of the 150-seat Shura Council, which serves as the official advisory body (Parliament) 
of the Kingdom. The Law includes stringent punishments on perpetrators committing sexual 
actions. It also includes increased penalties for crimes committed against people with special 
needs and other situations. The Law also focuses on harassment that occurs through social media 
platforms. From such a Law, one can deduce that the country considered sexual harassment as a 
serious issue and saw the need to combat it. Following the deductive approach, this study aimed 
to discuss the evolution and challenges that hindered the promulgation of the Anti-Harassment 
Law and why the long-overdue Law took this long to be passed. 
Keywords: Harassment, Sexual Harassment, Anti-Sexual Harassment Law, Saudi Arabia. 

1. Introduction 

Sexual harassment is one of the most debated issues in society. This is mainly because of its prevalence 
and effects both to the victims and other associated parties. It is a pervasive problem existing in almost every 
institution, organization and society. Despite its pervasiveness, it can also be elusive and in most cases go 
unnoticed with the victims suffering in silence. Considering its apparent yet complex nature, there has always 
been the consistent need to research and understand more about the subject of sexual harassment in an attempt 
to find effective strategies and solutions for its prevention. However, while it can be complicated and pervasive, 
sexual harassment is increasingly prevalent in the workplace. This may be due to several factors, including the 
complex nature that includes the different forms of it, such as verbal, non-verbal or physical sexual harassment. 

Sexual harassment is a common threat for women in the workplace and public and can violate both 
criminal and civil laws. It is the unwanted sexual behaviour towards the female that occurs by the other party 
regularly in a position of authority. For example, a teacher towards the student, a doctor towards the patient, 
or an employer towards the employee. Behaviours of harassment can either be in the form of a sexual gaze 
or sexually suggestive words or actions. The most important aspect when analyzing the conduct of sexual 
harassment is that it is must be unwanted or undesirable. Sexual harassment involves sexual conversations, 
jokes, flirting, or offensive sexual comments or statements1. 

Sexual harassment happens in all countries and cultures. Yet, the definition of what constitutes sexual 
harassment varies. Interpretations of behaviours being sexual may differ according to culture. Religion plays 
a significant role in how certain societies view, perceive, and handle sexual behaviours2.  
                                                      
1 Ahsan, M. (2007). Sex and Sexuality in Islam. Culture, Health & Sexuality, 9(5), 551-552. 
2 Kalra, G., Bhugra, D. (2013). Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections. Indian 

journal of psychiatry, 55(3), 244. 
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For example, where some cultures are more conservative, they often understand that sexual harassment only 
occurs if the woman is dressed provocatively or seductively. Not only cultural factors affect 
the interpretations of sexual behaviours, but also male and female definitions of what practices constitute 
sexual harassment may differ1. 

Seventy-eight countries around the world have passed laws and legislation prohibiting sexual 
harassment in the workplace.16 Even though there are many policies and legislation to prevent sexual 
harassment, yet it remains pervasive and underreported. Not filing a complaint or not reporting sexual 
harassment incidents makes these policies and legislations inefficient since these policies initially depend 
on reporting these sexual harassment incidents2. It is critical to address the issue of sexual harassment and 
to combat all forms of harassment against women, whether if the event occurs in the workplace or any 
other place. 

Although Saudi Arabia is a religious and conservative country, sexual harassment against women does 
occur. Some Saudis argue that since Saudi society is traditional and adheres to a sex segregation policy, 
sexual harassment incidents do not happen and are minor. However, incidents of sexual harassment in Saudi 
Arabia occur and continues to occur despite the affirmation of Saudi Arabia’s conservative nature. 

Incidents of “Al Nahda Tunnel in Riyadh”, “Dhahran Mall in the Eastern Region”, and “Jeddah’s 
Corniche”, are all infamous sexual harassment incidents that took place in these places in Saudi Arabia. These 
incidents of sexual harassment were recorded and spread all over social networking sites and outraged 
the Saudi public for some time. 

The case of “Al Nahda Tunnel” in Riyadh happened on September 23, 2005, in Al-Nahda tunnel  
in Al-Malaz district in Riyadh, when a group of young men grouped two girls wearing the abaya from head-
to-toe. They touched and hugged them from behind. They were arrested after the video was published all 
over local newspapers. Later, the perpetrators were arrested, and the court sentenced them to imprisonment 
ranging from 12 years to 6 years, and between 600 and 400 lashes3. 

Unfortunately, this incident was not the only one. On October 2013, another sexual harassment incident 
took place in Dhahran mall in the Eastern Region of Saudi Arabia. It reached the point where the young 
perpetrators physically battered the girls who were harassed after the girls tried to defend themselves and stop 
the harassment. This specific sexual harassment incident happened in the broad of daylight and front of a 
famous location (Dhahran Mall). This particular incident raised the question of the effectiveness of the role 
of security services in malls in preventing similar events in the future. 

Saudi Arabia, in the last couple of years, has been changing considerably. Reforms and regulations are 
implemented quickly as a part of the Kingdom 2030 Vision. Not only the country is changing and growing, 
but also aspects of Saudi society are changing too. Saudis now are more adamant on fighting for their rights. 
Human Rights activists are calling for legal rights more impressively women’s rights. 

Sexual harassment against women in Saudi Arabia is a sensitive and complex issue, and what adds to 
its complexity is the shortage of studies, analysis, and regulation before 2018. It is considered one of the most 
controversially debated topics in Saudi Arabia, especially regarding its punishment. Before the passing of the 
Anti-Sexual Harassment Law in Saudi Arabia in June 2018, there was no explicit punishment or penal code 
on the crime of sexual harassment. In Saudi Arabia’s criminal justice, there are no written legal guidelines 
that deal with the crime of sexual harassment and its punishment. Saudi Arabia applies Sharia, which is well 
known as Islamic law. In Islamic criminal law, the discipline of sexual harassment falls under the category 
of ta’zir punishments, which are punishments under the discretion of the judge4. As a result, there was no 
clear or specific punishment for sexual harassment in Saudi Law formerly. The punishment ranged from 
severe to mild depending on the judge, and naturally on other factors regarding the incident of the harassment. 
A judge can give his decision on a sexual harassment case and give a punishment of 3 months in prison, and 
another judge on a similar situation may give the perpetrator a sentence for up to a year or more. Thus, 
the absence of written penal code for sexual harassment made judges rely only on their interpretations 
in determining specific punishments for sexual harassment. 

                                                      
1 Ulusoy, H., Swigart, V., Erdemir, F. (2011). Think globally, act locally: understanding sexual harassment from 
a cross‐cultural perspective. Medical education, 45(6), 603-612. 
2 Hersch, J. (2015). Sexual harassment in the workplace. IZA World of Labor. 
3 Al-Jam’an, A. (2014). Sentenced to Imprisonment and flogging on 11 accused in the case of Al-Nahda Tunnel. 
ALRIYADH. <http://www.alriyadh.com/928863> 
4 Albassam, B.A. (2012). Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury? Journal of South Asian and Middle 

Eastern Studies, 35(3), 1-17. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 307 

All of these factors urge the need for developing sexual anti-harassment law to ensure justice 
for the abused and prosecuted women in the Kingdom. The sexual anti-harassment law was developed after 
several discussions and efforts by the Saudi authorities where some challenges were encountered during 
the development of the law. 

This study is intended to discuss the evolution and challenges that hindered the promulgation 
of the Anti-Harassment Law and why the long-overdue Law took this long to be passed. 

2. Research objectives 

Due to the complexity of the issue of sexual harassment in Saudi Arabia and the variety of factors that 
are all intertwined, it has become appropriate to discuss the matter of sexual harassment against women and 
the Anti-Harassment Law. To consider all its aspects in an attempt to reach comprehensive solutions, three 
features were found. First, the challenges that hindered the promulgation of the Anti-Harassment Law and 
why the long-overdue Law took this long to be passed. Second, the pros and cons of the Anti-Harassment 
Law compared to other sexual harassment laws in some Arab countries. Third, it was essential to deliberate 
on how the male guardianship system in Saudi Arabia affects women’s rights in the country especially now 
changing the application of the Anti-Harassment Law and other similar legislation such as the Law of 
Protection from Abuse that tackles the issue of domestic violence in the country. 

3. Literature Review 

The issue of sexual harassment against women, in particular in the workplace, is the focus of many 
organizations and advocates of women’s rights around the world such as the United Nations and the 
International Labor Organization (ILO)1. Sexual harassment is a common threat for women in the workplace 
and public and can violate both criminal and civil laws. It is the unwanted sexual behaviour towards the 
female that occurs by the other party regularly in a position of authority. For example, a teacher towards the 
student, a doctor towards the patient, or an employer towards the employee. Behaviours of harassment can 
either be in the form of a sexual gaze or sexually suggestive words or actions. The most important aspect 
when analyzing the conduct of sexual harassment is that it is must be unwanted or undesirable. Sexual 
harassment involves sexual conversations, jokes, flirting, or offensive sexual comments or statements2. 

Sexual harassment happens in all countries and cultures. Yet, the definition of what constitutes sexual 
harassment varies. Interpretations of behaviours being sexual may differ according to culture. Religion plays 
a significant role in how certain societies view, perceive, and handle sexual behaviours3. For example, where 
some cultures are more conservative, they often understand that sexual harassment only occurs if the woman 
is dressed provocatively or seductively. Not only cultural factors affect the interpretations of sexual 
behaviours, but also male and female definitions of what practices constitute sexual harassment may differ4. 

3.1. Sexual Harassment 

Before explaining the term sexual harassment, we must first clarify the term harassment. Harassment 
is a repetitive unwelcomed offensive behaviour. It refers to several practices that are repetitive, annoying, or 
irritating conduct that can torment the victim5. It can be any offensive behaviour that affects the dignity and 
integrity of a person psychologically or physically. Harassment means to target someone with a behaviour 
that is intended to alarm, annoy, torment or terrorize, and create reasonable fear in the victim that affects their 
safety. Accordingly, sexual harassment is considered one of the kinds of harassment. Sexual harassment is 
often known as the unwanted actions or statements of a sexual nature that violates the victim physically, 
psychologically and assaults the victim’s dignity. In short, it is defined as unwelcome or unwanted behaviour 
of a sexual nature. When describing sexual harassment, we must first take into consideration the quality of 
the practice, which in this case must consist of sexual life and must be unwelcomed. It is also considered a 
form of sexual violence. As stated before, what makes sexual harassment different from any other sexual act 
is that it is unwelcomed and not agreeable by the two people. Thus, it is only considered sexual harassment 
                                                      
1 Serantes, N.P., Suárez, M.A. (2006). Myths about workplace violence, harassment and bullying. International 

Journal of the Sociology of Law, 34(4), 229-238. 
2 Matulewicz, K. (2016). Law’s Gendered Subtext: The Gender Order of Restaurant Work and Making Sexual 
Harassment Normal. Feminist Legal Studies, 24(2), 127-145. 
3 Sapiro, V., Campbell, D. (2018). Report on the 2017 APSA survey on sexual harassment at annual meetings.  
PS: Political Science & Politics, 51(1), 197-206. 
4 Powell, A., Henry, N. (2017). Sexual violence and harassment in the digital era. In The Palgrave Handbook 

of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice. Palgrave Macmillan, Cham, 205-220. 
5 Taylor, L.D., Alexopoulos, C., Ghaznavi, J. (2016). Touchy Subjects: Sex in the Workplace on Broadcast, Cable, 
and Internet Television. Sex Roles, 75(9-10), 476-489. 
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if it is unwelcomed. The sexual conduct is deemed to be unwelcomed if the person did not ask for it or request 
it or offer it, and that the unwelcomed behaviour is considered undesirable or offensive. Sexual harassment 
also can occur regardless of whether the offender thinks the behaviour to be aggressive or not. It is easy to 
determine whether one has been sexually harassed. Acts such as unwelcome touches or pinching in the 
working areas, making sexually-oriented remarks, sexual advances from employers or property owners in 
return of favour are signs of sexual harassment. Additionally, receiving offensive images through 
smartphones, questions that get personal about one’s sexual life, awarding low marks at school or university 
because of rejecting sexual suggestions or even having a colleague follow another home without seeking their 
consent are considered as forms of sexual harassment1. 

Countries have differed in dealing with the issue of sexual harassment. Some have defined it as an act 
committed through abuse of power or coercion to obtain a benefit of a sexual nature. Others limited it to 
actions and behaviours that are of sexual life. The concept of sexual harassment, whether it is based on sex 
or power, is often how scholars perceive sexual conduct. Researchers believe that sexual harassment is mainly 
based on the concept of unequal power. According to a 1992 study conducted by the International Labor 
Organization (ILO), sexual harassment is wholly associated with power. It occurs in societies where women 
are often treated secondary in society compared to men2. 

Some believe that it is challenging to consider a specific definition of sexual harassment. They argue 
that it is not easy to define or measure because its constitutes many behaviours, and that interpretations 
of what behaviours are sexual and what is not may differ from country to country, culture to culture, and 
even from a male or female perspective3. Not only that, but also some argue that a person’s generation may 
determine how you perceive sexual harassment. A person sees sexual harassment depends on the person’s 
age, for example, such as Generation "Baby-boom" where women were born between (1946-1964) are 
the ones that will not make a big deal if sexual harassment happened to them in the workplace and would 
not report it. Even "Generation X", who are women born between (1965 to early 1980s), also would not 
have reported a sexual harassment incident. On the other hand, Millennials, who are people born after 
1980, are born in a feminist world where equality stands between men and women. Millennials are the ones 
that are more likely to make a big deal out of sexual harassment if it happens and report it and would 
not tolerate it4. 

3.2. Sexual Harassment under International Law 

As sexual harassment appears to be an international issue, it is thus significant to have a view on sexual 
harassment under international law. This part of the study considers the main international conventions that 
aim at combating the issue of sexual harassment and violence against women. 

Over recent years, sexual harassment has emerged as among the common problems in many countries, 
a fact that has led to it being regarded as a global issue. It is a problem that not only affects the workplace 
environment but also can provide devastating impacts towards the health, morale, confidence and 
performance ability of its victims. Nationally and internationally, this has economic, social, cultural and 
political effects. The fact that this is a global concern, there has been increasingly high need to come up with 
laws and regulations concerning the status of women and their protection. This led to the emergence of 
international laws that have evolved. 

As stated above, internationally, sexual harassment is illegal and a violation of human rights and a 
form of sex discrimination. Many countries around the world have laws and legislation prohibiting sexual 
harassment. Laws and legislation on sexual harassment are different from country to country since some are 
under the protection of civil law and others under criminal law. Some countries combat sexual harassment 
under labour law, some under criminal law, and others under their equality and non-discrimination laws5. 
                                                      
1 Espelage, D.L., Hong, J.S., Rinehart, S., Doshi, N. (2016). Understanding types, locations, & perpetrators of peer-to-
peer sexual harassment in US middle schools: A focus on sex, racial, and grade differences. Children and youth 

services review, 71, 174-183. 
2 Singla, A.K. (2015). Sexual harassment of women at workplace in India. International Journal in Applied Studies 

and Production Management, 1(4), 58-66. 
3 Kalra, G., Bhugra, D. (2013). Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections. Indian 

journal of psychiatry, 55(3), 244. 
4 Atuhaire, P.K., Gerring, N., Huber, L., Kuhns, M., Ndirangu, G. (2018). The Elusive Peace: Ending Sexual Violence 

during and after Conflict. United States Institute of Peace. 
5 Eisold, B. (2016). Some Present-Day Asylum Seekers in the US: Machismo and “Women on the Run”. La camera blu. 

Rivista di studi di genere, 14. 
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Laws prohibiting sexual harassment are relatively new around the world and have only recently been adopted 
in some countries. The United States and the United Kingdom are considered some of the first countries that 
addressed sexual harassment in the late 1970s and 1980s 1. The United States is an example of a country that 
put an effort on this issue more than any other country in the world. Other states passed laws prohibiting sexual 
harassment conduct in the 1980s and early 1990s 2. Similarly, most countries in the Middle East, considering 
there strict adherence to Islam, view sexual harassment as a crime worthy of punishment under the law. 

3.3. International Conventions on Sexual Harassment 

In the last few decades, the issue of sexual harassment has rapidly increased in the Middle East. For a 
long time, sexual harassment and violence against women had to remain hidden with little known about what 
the women go through and experience. In the past few years, the issue of sexual harassment has caught the 
attention of many as the media outlets as it brought this issue to the spotlight, such as the #MeToo movement. 
As a result, many activists came together to combat sexual harassment. 

Many governments and non-governmental organizations, and international organizations have been 
focusing on the issue of gender-based violence and collecting data on it in different countries and regions. 
However, there is a dearth of data on the nature and the various types of violence against women as it is 
considered a significant concern and barrier to effective legislation3. 

Some international organizations have focused on the issue of sexual harassment in the workplace 
which include the United Nations through UNHRC, the International Labor Organization (ILO), the 
Organization of American States (OAS), the European Union (EU), World Health Organization (WHO), and 
the Caribbean Community (CARICOM). These organizations focus on the issue of sexual harassment as a 
human right violation and a form of violence and discrimination. At the international level, conventions are 
usually held to formulate policies and regulations not directly related to sexual harassment but to principles 
on human rights that prohibit sexual misconduct. In other words, International conventions deal with sexual 
harassment broadly as a form of violence against women and as discriminatory behaviour, while national 
laws focus more closely on illegal conduct4. Most of the conventions discuss how to promote dignity in the 
workplace, protection from sexual discrimination, and a safe working environment for all employees. 

One of the notable conventions is the (ILO) Discrimination Employment and Occupation 
Convention,1958. This convention addresses discrimination at the workplace based on multiple grounds that 
include sex and demands that countries affiliated with the International Labor Organization (ILO) declare 
and seek a nationalistic policy structured to encourage equality at the workplace in terms of both treatment 
and opportunities to eradicate discrimination. The convention was established before awareness of the issue 
of sexual harassment became widespread. Regardless, it recognized the seriousness of the problem, 
perceiving it as a severe manifestation based on sex and a human rights violation. The convention further 
noted that it is essential for the eradication of sexual harassment to be included as an integral part of the 
available legislation or related policy, free from other systems associated with discrimination with regards to 
sex. According to the convention, sexual harassment affects equality in the workplace. It damages an 
organization by weakening the pillars upon which relationships at the workplace are anchored and in the 
process impairing productivity5. Considering the seriousness of such repercussions, the convention posits that 
it is vital to take adequate measures to prevent and eradicate sexual harassment in the workplace. 

The other prominent international convention associated with sexual harassment is the Indigenous and 
Tribal Peoples Convention, 1989. It focuses on the rights of indigenous and tribal people. The meeting also 
focused on the prohibition of sexual harassment at the workplace. Under this, it indicates that every 

                                                      
1 Miller, B.C., Moore, K.A. (1990). Adolescent sexual behavior, pregnancy, and parenting: Research through 
the 1980s. Journal of marriage and family, 52(4), 1025. 
2 Zippel, K. (2004). Transnational advocacy networks and policy cycles in the European Union: The case of sexual 
harassment. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 11(1), 57-85. 
3 Basu, A., Jaising, I., Collective, L. (2005). Violence Against Women: A Statistical Overview, Challenges and Gaps 
in Data Collection and Methodology and Approaches for Overcoming Them. UN Division for the Advancement 
of Women in collaboration with Economic Commission for Europe (ECE) and World Health Organization (WHO) 
Expert Group Meeting. Division for the Advancement of Women. 
4 Dhir, A.A. (2005). Huamn Rights Treaty Drafting through the Lens of Mental Disability: The Proposed International 
Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity with Disabilities. Stan. J. Int’l L., 41, 181. 
5 Al-Hadad, N.F.A. (2016). Working women and their rights in the workplace: International human rights and its 

impact on Libyan law. Routledge. 
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government should do anything possible to limit any discrimination between employees associated with the 
individuals to whom the said convention applies as well as other employees, including establishing measures 
to guarantee that these people are protected against sexual harassment 1. 

3.4. The Legal System in Saudi Arabia 

The legal system in the Kingdom is based on Sharia or Islamic law. Sharia is mostly derived from the 
Quran and Sunnah. They are the primary sources and foundation of Sharia. Sharia plays a fundamental role 
in the legal system of Saudi Arabia. It is the fundamental law of the land. The first Article of the Basic Law 
of Saudi Arabia states that the Quran and Sunnah are the State’s Constitution. Accordingly, statutes and 
regulations in the Kingdom, as well as any international conventions ratified by it, must be following the 
Quran and Sunnah. In addition to the Quran and Sunnah, the consensus of Muslim Jurists after the death of 
Prophet Mohamed (ijma), and legal reasoning or analogy (qiyas) are secondary sources of Sharia. Also, 
Islamic jurisprudence is considered the first reference in Saudi Arabia concerning criminal cases, civil 
contracts, personal status, and property2. 

Saudi Arabia, since it was first founded, did not function under a written constitution until the 
promulgation of the Basic Law of Governance in 1992. On March 2, 1992, King Fahd bin Abdul-Aziz issued 
the Basic Law of the Kingdom by Royal Order No. (A/90) (Saudi Basic Law of Governance, 1992)3. It is 
considered an equivalent of a constitution in other countries. It illustrates the basic principles of the three 
authorities of the State, which are the executive, legislative, and judicial authority. It also describes the role 
of the King and the framework when ruling the country. The Basic Law includes many Articles that not only 
identifies the power of the King when ruling the country, but also his authority in appointing and promoting 
judges, ministers, and officers. The Basic Law also identifies the role, rights, and duties of Saudi citizen and 
Saudi families. 

The Basic Law of Governance declares the Quran and the Sunnah (Traditions of the Prophet 
Mohammed) as the State’s Constitution. Article 1 of the Basic Law of Governance states, "The Kingdom of 
Saudi Arabia is a fully sovereign Arab Islamic State. Its religion shall be Islam, and its constitution shall be 
the Book of God and the Sunnah (Traditions) of His Messenger, may God’s blessings and peace be upon him 
(PBUH). Its language shall be Arabic, and its capital shall be the city of Riyadh." (Saudi Basic Law of 
Governance B, 1992)4. The Article specifies that the Quran and Sunnah of the Prophet Mohammed serve as 
the Kingdom’s Constitution. They are considered the primary sources of law in Saudi Arabia. Article 7 of the 
Basic Law of Governance states, "Governance in the Kingdom of Saudi Arabia derives its authority from the 
Book of God and the Sunnah of His Messenger, both of which govern this Law and all the laws of the State." 
(Saudi Basic Law of Governance C, 1992)5. This Article establishes the religious base of Saudi rule. The 
article confirms that the Kingdom obtains its governmental power and authority from Islamic law. The 
government’s system and regulations stem from the interpretation of Islamic law, and accordingly, any laws 
or regulations in the Kingdom must apply provisions of Islamic law. 

The role of Sharia in Saudi Arabia is exceptional. Saudi Arabia is not like any other Muslim country 
in the world. Sharia is the State’s Constitution, the only source of political legitimacy, and the law of the land 
or common law. Sharia is the basis of the legal system of Saudi Arabia; thus, civil and criminal law in the 
country is based on the provisions of Islamic law. Saudi Arabia is one of the major Muslim countries that 
apply Sharia in an uncodified form. The application of the uncodified Sharia in Saudi Arabia is often 
criticized. Some Islamic countries identify areas which Sharia law is applicable and enforce them in a codified 
form6. However, in Saudi Arabia, the Kingdom considers the uncodified Sharia is the law of the land and 
reject any legislation that opposes Sharia. 

                                                      
1 Saul, B., Kinley, D., Mowbray, J. (2014). The international covenant on economic, social and cultural rights: 

commentary, cases, and materials. OUP Oxford. 
2 The Total Population In 2017 (Saudi Arabia). General Authority for Statistics. 
<https://www.stats.gov.sa/en/indicators/1>. 
3 Basic Law of Governance, Royal Order No. A/90, (27/8/1412H, Mar. 1, 1992), Umm al-Qura No. 3397  
(2/9/1412H, Mar. 5, 1992). <https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=en&PageID=25.> 
4 Basic Law of Governance, Royal Order No. A/90, (27/8/1412H, Mar. 1, 1992), Umm al-Qura No. 3397  
(2/9/1412H, Mar. 5, 1992). <https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=en&PageID=25.> 
5 Basic Law of Governance, Royal Order No. A/90, (27/8/1412H, Mar. 1, 1992), Umm al-Qura No. 3397  
(2/9/1412H, Mar. 5, 1992). <https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=en&PageID=25.> 
6 Vogel, F.E. (2012). Shari ‘a in the Politics of Saudi Arabia. The Review of Faith & International Affairs, 10(4),  
18-27. 
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The Saudi Judicial system consists of two significant authorities, the Sharia Courts and the Board of 
Grievances. Sharia Courts and the Board of Grievances both are separate bodies and have different functions 
in the judicial system. Sharia Courts, for example, has jurisdiction over criminal, civil, and commercial cases 
filed by individuals against each other. On the other hand, the Board of Grievances has authority over the 
circumstances that involve the government. 

3.5. Sexual Harassment in Islamic Criminal Law 

As previously mentioned, Saudi Arabia applies Sharia law as the basis of its legal system. Thus, it is 
critical to have a background on Sharia law, the categories of crimes and punishments under Islamic criminal 
law, and correctly and most importantly, where the crime of sexual harassment stands in these categories. 

Sharia law or Islamic law is a timeless and comprehensive system covering many topics of humans 
matters and issues. Despite generations changing, Sharia law remains the ultimate fundamental legal system 
set down provisions and rules to every human act existed. As the Quran states, "And we have sent down to 
you the Book as clarification for all things and as guidance and mercy and good tidings for the Muslims." 
Allah (SWT) did not leave any ruling on a primary or slight issue, or an act is affecting the human’s life 
without addressing it in the Quran. The Quran clarifies what is forbidden and what is not. 

In many cases, the Quran provides a specific punishment for a particular criminal act, for example, 
hudud crimes. Hudud crimes are one of the three types of offences in Islamic criminal law that have fixed 
punishments in the Quran. Hudod crimes have set penalties; most of them are stated in the Quran, and others 
are indicated in the Hadith. The second type of offences in Islamic law is qisas crimes. Qisas crimes include 
murder or bodily injury. These types of crimes have the punishment of qisas (retribution) or diyyah (financial 
compensation). In the case where there is no fixed punishment in the Quran or Sunnah for a particular crime, 
it is the responsibility of Muslim jurists to criminalize that act and determine the suitable punishment for it. 
For instance, the case of ta’zir punishments (discretionary punishments). Ta’zir crimes are the third type of 
offences in Islamic law. The sanctions for them are considered for minor offences. 

3.6. The Islamic Perspective on Sexual Harassment 

Sexual harassment is considered a severe offence in Islam. In all religions, fornication and adultery are 
extreme sexual offences. In Islamic law, the law not only criminalizes adultery but also goes further and 
commends the ways and behaviours to diminish sexual desires and temptations. Islamic law prevented sexual 
harassment and included many provisions in the Quran and Hadith relating to the prevention of Zina. Muslim 
law also has addressed in detail the relationship between men and women outside of marriage in the most 
precise way. It has set down rules and clear and reliable guidelines to acknowledge men and women on how 
they must conduct themselves and behave with one another. 

The term "sexual harassment" is often not used in Sharia law. Nonetheless, it is not considered an 
unfamiliar act or behaviour. The conduct of sexual harassment existed in prehistoric times and was mentioned 
in the Quran in surah Yusif. The verse states, 

“And she, in whose house he was, sought to seduce him. She closed the doors and said, “Come, 

you”. “He said, [I seek] the refuge of Allah. Indeed, he is my master, who has made good my residence. 

Indeed, wrongdoers will not succeed.” And she certainly determined [to seduce] him, and he would have 

inclined to her had he not seen the proof of his Lord. And thus [it was] that We should avert from him evil 

and immorality. Indeed, he was of Our chosen servants.” Yusuf, 12:23-24. 

A man or woman can initiate sexual harassment. Women are not the only ones who experience sexual 
harassment, and men experience sexual harassment as well. Both men and women can be guilty of sexual 
harassment whether it can be by gazing, flirting, groping or any other type of sexual advances. Islamic law 
condemns all these sexual behaviours. Hence, Islamic law has set provisions and rules preventing them. 

One of the first and significant rules or provisions in Islamic law for preventing behaviours that lead 
to sexual harassment or any other sexual advances is the prohibition of gazing. In Islam, Muslim men are 
forbidden to look or stare at a woman stranger to them, meaning a woman not related to them. As the Quran 
states, "Tell the believing men to reduce [some] of their vision and guard their private parts. That is purer for 
them. Indeed, Allah is Acquainted with what they do." An-Nur, 24:30. In this verse, Allah commands 
Muslims to lower their gaze because it leads to serious crimes such as Zina. Zina and sexual harassment cause 
grand corruption among Muslim society; thus, it is the reason why Allah ordered all Muslims to lower their 
gaze initially. Islamic law also commanded Muslim women not to stare and not expose their adornment and 
must be covered to men strangers to them. 

As reviewed above, Islamic law has prohibited sexual harassment and all unwelcomed sexual 
advances. Islamic law has regulated the relationship between a man and a foreign woman to prevent any 
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triggers of sexual harassment. Texts in the Quran and Hadith specifically address the certain behaviours a 
Muslim man and woman must act upon. Islamic law prohibited Muslim men from gazing, speak flirtatiously 
to a woman and be in a final mixed place with a foreign woman without any essential purpose. Islamic law 
also commanded Muslim women to cover and dress decently and guard their chastity against illicit sexual 
acts. All these provisions certainly diminish temptations for any sexual act and result in preventing Zina and 
sexual harassment. 

One of the most significant discussions on the crime of sexual harassment is that punishment of sexual 
harassment in Saudi Arabia is under the category of the uncodified ta’zir sentences. These punishments in 
Islamic law, are at the discretion of the judge. Judges rely solely on their interpretations to determine a suitable 
punishment for sexual harassment. Depending on the circumstances of the case, a judge may rule for severe 
punishment for sexual harassment, and another judge may not. A judge may blame the woman for dressing 
in a certain way which may reduce the sentence on the harasser. Since there are no fixed punishments in the 
Quran or Sunnah for ta’zir punishments such as for hudod penalties, the sentence of sexual harassment is at 
the full discretion of the judge. 

3.7. The Status of Women in Saudi Arabia 

There has been a significant development in the role and status of Saudi women socially. During the 
last few years, Saudi women have engaged and undertaken many roles in Saudi society. Saudi women went 
from the primary purpose of a mom, daughter, and wife, to becoming one of the country’s most substantial 
forces educationally, socially, economically and politically. They are taking extra roles to cover up the family 
expenses for the increasingly inflated Saudi economy. 

In recent years, the status of women in Saudi Arabia has transformed. For instance, the new Vision 
2030 of Saudi Arabia that is led by Crown Prince Mohamed Bin Salman aims to increase the participation of 
Saudi women in the labour market and has given priority to the development of women’s abilities and 
activating their role in the economy. The development of women’s endowments and investment of their 
energies is one of their priorities. The vision aims at empowering Saudi women to find suitable opportunities 
to contribute to the development of society and the economy. The Kingdom of Saudi Arabia is heading in the 
Vision of 2030 to serve the community in all its fields. The status of women plays a significant role in this 
vision. This role is evident in the efforts of different ministries to empower women and raise their level of 
localization or to give advantages to establishments that employ women. Then comes the role of Saudi women 
themselves in proving their worth and entitlement to empowerment. 

Today, Saudi women are successful in many fields and are outstanding in the labour market. Saudi 
women are successful in medicine, engineering, and are remarkable businesswomen. Previously, Saudi 
women were not allowed to vote or specialize in fields such as engineering, law, political science, agriculture, 
and journalism or even practice law and be a lawyer. Now, women in Saudi Arabia can specialize in any of 
the fields above, and there are many successful female lawyers and engineers. 

3.8. Sexual Harassment Against Women in Saudi Arabia 

In recent years, sexual harassment against women in Saudi Arabia has been receiving considerable 
media attention. Another infamous incident of sexual harassment that occurred in past years was the video 
published on YouTube on July 25, 2015, in Taif, Saudi Arabia1. The video showed a young woman harassed 
by two men as she walks on the street. In the video, one of the men appears to approach the girl and grope 
her from the side. People who viewed the video were outraged by the actions of the two young men, especially 
since the girl was fully covered; as Saudi society often perceive women’s covering as a deterrent to sexual 
harassment. After the video had been published, and after other incidents of sexual harassment surfaced on 
the web, consumers of social media pushed for a clear penal code on sexual harassment in Saudi Arabia2. 

Saudi Arabia lacked a regulation that clearly defines sexual harassment and identifies an apparent 
punishment for it. On June 2008, the Saudi Shura Council started to outline a draft law for unwanted sexual 
advances. The study of the draft law was deferred. Later, in 2014, the Shura Council suspended the draft once 
again after some conservative Council members criticized the law explaining that it will encourage mixing 
between men and women in society. The opponent members contend that approving such legislation, which 
in their perspective is imported from the West, will legalize men and women working together in a single 
environment. Others refused to discuss the bill because they believe that the Law of Protection from Abuse 
is sufficient. The Law of Protection from Abuse was issued in 2013, which criminalize domestic violence 

                                                      
 .<https://www.youtube.com/watch?v=5wS3TY4dQKc> .الطائف في فتاه ل شابين من ولفظي جسدي تحرش 1
2 Abdullah, A.G. (2015). Physical and Verbal Harassment of a Girl by Two Young Men in Taif. 
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against women and children in Saudi Arabia. The Law also states in its articles the punishments for the 
offenders of domestic abuse. The Law places the subject of domestic abuse under the responsibility of the 
Ministry of Social Affairs. In the Law of Protection from Abuse, abuse is defined as, 

Any form of exploitation; physical, psychological or sexual, or the threat thereof committed by an 

individual against another exceeding the limits of powers and responsibilities derived from guardianship, 

dependency, sponsorship, trusteeship or livelihood relationship. The term “abuse” shall include the 

omission or negligence of an individual in the performance of his duties or responsibilities in providing 

basic needs for a family member or an individual for whom he is legally responsible.1 

The case of the Anti-Sexual Harassment Law returned to the discussion in the Shura Council after King 
Salman (The current King of Saudi Arabia) issued a Royal Order to the Ministry of Interior to prepare the 
draft of Anti-Harassment Law on September 29, 20172. The draft law determines the punishments necessary 
to prevent behaviours of all types of sexual harassment. This Royal Order shows how the government in 
Saudi Arabia is keen on the safety of society and providing safe work environments for women in particular. 

On Tuesday, May 28, 2018, Saudi Arabia took a step in the right directions as the Saudi Shura Council 
or "Majlis Al-Shura", approved the bill of Anti-Sexual Harassment Law. However, the Shura Council has 
limited powers as it serves only as an advisory authority, not a legislative body. The Council can only suggest 
recommendations and propose laws but cannot enforce them. The draft law was approved by an 84-vote 
majority in the 150 members of the Shura Council. The approval came four weeks before the historical event 
of lifting the ban on women’s driving in Saudi Arabia. King Salman bin Abdul-Aziz made this significant 
decision on September 26, 2017, by issuing a Royal Order to allow women to drive the beginning of June 24, 
2018. A day after the approval of the Shura Council, the Cabinet or the Council of Ministers, which reviews 
draft laws and regulations in the Kingdom, approved the bill on May 29, 2018. 

The draft law of the Anti-Harassment Law was prepared by the Ministry of Interior on the orders of 
King Salman who heads the Council of Ministers. The decision is in agreement with the Crown Prince 
Mohammed bin Salman’s 2030 Vision plan for a future and modernized Saudi Arabia. However, the approval 
of the draft law did get mixed reactions. Some still believe that there is no need for such law since it might 
encourage more mixed environments in the Kingdom. This groundbreaking new law on sexual harassment 
protects both genders and aims at combating the crime of sexual harassment and preventing its occurrence. 
The rule applies the punishment on the perpetrators and protects the victims to preserve the privacy of the 
individual and his dignity and personal freedom guaranteed by the provisions of Islamic law and regulations3. 

The law states in Article 3 that people must inform authorities of any attempted sexual harassment 
incident in the street or anywhere else. According to the law, the punishment may reach up to two years 
imprisonment and a fine of up to 100,000 SR or one of the two penalties.492 The bill also increased the 
sentence up to five years imprisonment and with a fine up to 300,000 SR if it occurred in the workplace and 
other cases. 

4. Discussion 

Saudi Arabia has taken many years to realize that sexual harassment is a serious issue that needs to be 
addressed by law. Some say that Saudi Arabia is one of the least countries facing sexual harassment cases 
because of the Islamic system prohibiting working and mixing between men and women. However, that did 
not prevent some from harassing women in markets, hospitals and even car chasing on the streets. 

Due to the importance of finding a deterrent punishment for sexual harassers, the Saudi Shura 
Council in June 2008, began to outline a new law that reinforces punishments on the offenders of sexual 
harassment and unwanted sexual advances. The proposed Anti-Sexual Harassment Law was published in 
AlYaum Newspaper on Saturday 10/03/1430AH – 07/03/2009 and contained 17 articles4. It included 
punishments for up to one year and fines up to 100,000 Saudi Riyals5. The study of the draft law was then 
deferred. In 2014, the draft law was discussed again by the Shura Council but got deferred again after some 

                                                      
1 Article 1, Law of Protection from Abuse, Royal Order No. M/52, (15/11/1434H, 21/9/2013). 
2 Royal Decree No. 96/M, (16/9/1439H, Jun. 1, 2018), Umm Al-Qura, No. 4730 (23/9/1439H, Jun. 8, 2018), Approval 
of the Anti-Harassment Law. <https://www.uqn.gov.sa/articles/1528406489385942200>. 
3 The Council of Ministers is the direct regulatory authority headed by the King as the Prime Minister of the Council. 
4 Alkhaldy, M. (Mar, 2009). “A Law to deter harassment: Imprisonment of 3 years and a fine of 100,000 Riyals”. 
ALYAUM, http://www.alyaum.com/article/2658157 (last visited December. 20, 2019). 
5 One hundred thousand Saudi Riyals are roughly equivalent to USD $26,664 
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=100%2C000&From=SAR&To=USD. 
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conservative Council member criticized the law explaining that it will encourage mixing between men 
and women in society. 

Dr. Mazen Abdul Raziq Belila, a member of the Shura Council in 2009, suggested the draft law that 
combats sexual harassment in Saudi Arabia1. He stated that the draft law was prepared to prevent sexual 
harassment with funding from the private sector and that a legal scientific analysis was carried out included 
access to all laws and regulations that dealt with combating sexual harassment in the Arab, Islamic, and 
Western countries. With having access to all laws and regulations on sexual harassment around the world, 
the analysis devises what is appropriate for the Saudi society and what is not such as being contrary to Islamic 
provisions2. The proposed punishments in the draft law of 2009 were imprisonment for up to three years and 
a fine of 100,000 Saudi riyals. Also, it was noted that the proposed law does not distinguish if the perpetrator 
was a man or woman. 

On September 26, 2017, the King of Saudi Arabia King Salman issued a Royal Decree allowing 
women’s driving3. In the first time in history women were able to drive legally and have the right to receive 
a driver’s license in Saudi Arabia as of June 24, 2018. Two days following this decision, King Salman issued 
another Royal Order, ordering the Minister of Interior to prepare the draft of the Anti-Harassment Law that 
criminalizes sexual harassment and submit it within 60 days to be implemented. The Royal Decree reads, 
“Considering the dangers sexual harassment poses and its negative impact on the individual, the family, and 
society along with its contradiction of Islamic principles, our customs, and traditions … the ministry shall 
prepare a draft law to tackle sexual harassment.”4 The law that criminalizes sexual harassment will have a 
clear definition of sexual harassment and what behaviors constitute an act of harassment. A clear definition 
of sexual harassment and an unambiguous regulation will help authorities on how to deal with complaints on 
sexual harassment by taking the right decision and imposing suitable punishments on the perpetrators. 

Some consider that the approval and issuance of the Anti-Harassment Law was hassled. One of the 
possible explanations of the hasty issuance of the Anti-Harassment Law is to pave the way for women’s 
driving and act as a preemptive measure to curb any harassment incidents that might occur after lifting the 
ban on women’s driving. However, the Anti-Harassment Law does not only protect women but all genders 
including children. The Anti-Harassment Law was studied and discussed for many years in Saudi Arabia but 
got delayed due to many reasons. In the next paragraphs, the discussion is about some of the challenges that 
delayed and postponed the issuance of the Anti-Harassment Law in Saudi Arabia. 

In spite of the law been passed with many people in Saudi Arabia supporting it, the Anti-Sexual 
Harassment Law had many opponents since the days it was under the study in the Shura Council. Opponents 
claim that a law on sexual harassment leads to the validation of mixing between the sexes. However, these 
opponents clearly overlooked the guidelines that Sharia provisions had put in place in such cases. Their claim 
mostly on any new regulation or decision in the country, that it leads to (iktilat) which is the mixing between 
the sexes, such as the decision on lifting the ban on women’s driving. Many opponents on the lifted ban on 
women’s driving criticized the decision claiming that women driving leads to depravity and more mixing in 
the society. 

The question is, are the opponents on the Anti-Sexual Harassment Law aware of the seriousness of the 
crime of sexual harassment that the crime does not just affect women but children also; or do they just desire 
to disrupt all that has to deal with protection and empowerment of women linking any law or decision in the 
country that it leads to iktilat. 

Underestimating the crime of harassment and its effect and spread in the society, and delaying the 
approval of laws that combat such crimes is detrimental. Conservatives believed that there was no need for 
an Anti-Sexual Harassment Law in Saudi Arabia because it is too influenced by Western foreign laws and 
could contain articles contrary to Sharia. Conservatives considered that Anti-Sexual Harassment Law is 
grounded on liberal concepts and thus not “Islamic”. They believe it is too influenced by Western laws 
because Western laws are secular laws; therefore, any law based on Western laws is a secular law which is 

                                                      
1 Saudi Arabia studies draft law punishing Sexual Harassment in the Workplace (2009). ASHARQ AL-AWSAT. 
<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=506018&issueno=11029#.WOV0ZFPyvVr>. 
2 Saudi Arabia studies draft law punishing Sexual Harassment in the Workplace (2009). ASHARQ AL-AWSAT. 
<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=506018&issueno=11029#.WOV0ZFPyvVr>. 
3“ Royal Order Issued to adopt the Provisions of the Traffic Law and its Executive Regulation, including Issuance 
of Driving Licenses for both Males and Females (2017). SAUDI PRESS AGENCY. <https://www.spa.gov.sa/1671323>. 
4 Rodolfo C. Estimo Jr., Fareed, A. (Sep, 2017). Saudi society welcomes new law criminalizing sexual harassment. 
ARAB NEWS. <http://www.arabnews.com/node/1169576/saudi-arabia>. 
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contrary to Sharia law. In addition, the term “sexual harassment” is considered a Western term that is rarely 
used in Islamic provisions or Saudi legislations. Thus, conservatives believe that enacting a law on sexual 
harassment is not based on the Islamic Jurisprudence (the Quran and Sunnah) hence there is no need for it. 
The argument that claims that the term “sexual harassment” does not exist in Sharia law, does not preclude 
the fact that sexual harassment is a crime and a form of violence that must be criminalized by law. Many also 
use the argument, for example, that there is a law on sexual harassment in the United States that refutes all 
behaviors relating to sexual harassment and yet, sexual harassment is still a serious issue that threatens the 
American society. Nevertheless, laws are always imperative, especially when laws include articles affirming 
strict punishments on the offense. 

b. Conservatism and the Concept of Iktilat (mixing): 
One of the main and first problems that hindered the promulgation of the draft Anti-Sexual Harassment 

Law in Saudi Arabia is the issue of mixed environments and the mixing between the two sexes (Iktilat). 
Conservatives debate that mixing between the sexes is prohibited under Sharia, and if such law is approved it 
will increase mixed environments especially work environments. They believe that iktilat will lead to moral 
decay and corruption in the Saudi society as it did to Western societies where sexual harassment prevails. The 
separation between the two sexes in public is justified under the Sharia. This argument is used in particular for 
the issuance of the Anti-Sexual Harassment Law, which, according to this explanation, if passed, would set 
women on a slippery slope towards immorality. Conservatives believe that there are other ways to reduce sexual 
harassment incidents in the country rather than issuing an Anti-Sexual Harassment Law. 

One of the main and first problems that hindered the promulgation of the draft Anti-Sexual Harassment 
Law in Saudi Arabia is the issue of mixed environments and the mixing between the two sexes (Iktilat). 
Conservatives debate that mixing between the sexes is prohibited under Sharia, and if such law is approved it 
will increase mixed environments especially work environments. They believe that iktilat will lead to moral 
decay and corruption in the Saudi society as it did to Western societies where sexual harassment prevails. The 
separation between the two sexes in public is justified under the Sharia. This argument is used in particular for 
the issuance of the Anti-Sexual Harassment Law, which, according to this explanation, if passed, would set 
women on a slippery slope towards immorality. Conservatives believe that there are other ways to reduce sexual 
harassment incidents in the country rather than issuing an Anti-Sexual Harassment Law. 

Today society is changing. Even though schools, universities, and governmental agencies are 
segregated in Saudi Arabia; nevertheless, mixed environments do exist such as in malls, hospitals, and many 
workplaces around the country especially in the private sector. Accordingly, in August 2014 as stated before, 
the Shura Council decided to withdraw the Anti-Harassment Law based on the refusal of some members of 
the Council arguing that the law will enhance and increase the concept of mixing in society. The Shura 
Council returned discussing the draft law the following year in January. Three members of the Shura Council 
in February 2015 demanded reviewing the draft law in a broader and comprehensive manner by extending it 
to all types of harassment, extortion, psychological and financial exploitation. Also, they discussed changing 
the title of the Law to “the Law of Protection of Self-Assurance.” After that, the Shura Council decided to 
include the draft Anti-Harassment Law on the list of discussions in the upcoming three years. It was 
recommended in the study that the draft Anti-Sexual Harassment Law should become an independent separate 
law from other laws1. Meaning, rather being a section of articles included in an existing law such as the Saudi 
Employment Law, being a separate law is much fitter since it can become more effective. Also, passing a 
new law is much easier than amending an existing one.609 The draft law at that time also stressed that 
whenever the perpetrator was superior to the victim, the punishment would be increased. 

After many videos surfaced on the web that shows men harassing women in a city in Saudi Arabia, 
many have used social media networks to regenerate the activism against sexual harassment against women 
in the country. 

Regarding the Anti-Harassment Law, most people agree on the fact that the long overdue law was 
supposed to be passed years ago. The law was recently passed in May 2018 as a part of the reforms that aim 
at protecting individual’s dignity in the society from all forms of harassment and abuse. Many people in Saudi 
Arabia were requesting a clear punishment on the crime of sexual harassment many years before. Saudis were 
posting their opinions about demanding the issuance of the law and advocating a clear punishment on sexual 
harassment on social media platforms. Human rights activists were fighting and demanding legal rights and 

                                                      
1 Saudi Arabia: Study of a draft law punishing Harassment between the Sexes in the Workplace (2009). ALSHARQ 

ALAWSAT. <http://archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=506018&issueno=11029#.V9XBhFeqzVr>.  
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the issuance of the Anti-Harassment Law. As there was a constant demand by the Saudi people on the issuance 
of the Anti-Harassment Law in the past years, instead, the Saudi government in 2013 passed the Law of 
Protection from Abuse in its place. After its issuance, many Saudis claimed that there is still a lack of a clear 
legislation to punish sex offenders in the country even after the issuance of the Law of Protection of Abuse 
since it only covers the issue of domestic abuse. Saudi people argued that a lack of a clear punishment has 
dramatically increased the audacity of the perpetrators and harassers, as their behaviors go beyond verbal 
harassment to physical, sexual harassment, knowing that there is no deterrent punishment. 

After lifting the ban on women’s driving, the call for a law or punishment on sexual harassment by the 
Saudi people increased. Many saw that issuing a law on sexual harassment in the Kingdom is critical 
nowadays especially after allowing women to drive. 

Fortunately, in May 2018, the Anti-Harassment Law in Saudi Arabia was approved by the Council of 
Ministers and was published in the Official Gazette June 8th ,20181. The passing of the Law is considered part 
of this reformist step that aims at the protection of the physical and dignity of individuals in Saudi Arabia. 

Many Saudi praised the law when it was passed since it focuses specifically on the crime of sexual 
harassment. The law is aimed to combat sexual harassment in the Kingdom by stating a clear and specific 
punishment for it, as well as it protects all genders including children. As stated in this dissertation, the 
Anti-Sexual Harassment faced a considerable amount of disapproval, and many conservatives did not 
want this Law to be approved or passed as they believe it will encourage more mixed environments in 
the country which will then lead to immorality. In spite of what appeared to be strong praise and complete 
support on the issuance of the Anti-Sexual Harassment Law in the Saudi society and the human rights 
community in particular; unfortunately, the Anti-Harassment Law still to this day is undergoing critical 
scrutiny. Unfortunately, there is a part of society that always tries to question regulations being passed 
and question their aims and depreciate them. These opponents state redundant suspicions and 
reservations on statues or regulations before full comprehension of the law and its articles. This part of 
the society passes judgment on all the country’s developments and achievements questioning every little 
thing the nation does or passes. 

One of the challenges that hindered the promulgation of the Anti-Sexual Harassment Law in Saudi 
Arabia is the punishment of sexual harassment. Opponents argued that there was no need for an Anti-Sexual 
Harassment Law because the punishment of sexual harassment falls under the category of ta’zir punishments 
in Islamic law that do not require a law, as ta’zir punishments are discretionary and are under the Judge’s 
discretion. One reason for the rejection is also that they claim that by applying an anti-harassment law it will 
limit a qadi’s (judge) discretion. This argument is also improper. Conservatives want the punishment of 
sexual harassment to be under the discretion of the judge. Unfortunately, some judges may blame the victim 
(the woman) for the harassment and not the harasser, either because she wanted to work in a mixed work 
environment or went out without a mahram. Before the passing of the Anti-Harassment Law, sexual 
harassment was not a defined crime and the punishment for it was considered discretionary subjected to the 
jurisprudence of judges. As a result, the sentence on a harasser may vary. One judge may lessen the 
punishment on an offender, and another may intensify the punishment while the committed crime is the same. 
Also, other facts or accusations in a case may result in a reduced sentence for the offender. For example, 
blaming the victim for the way she dressed, or for her presence in a place might result in a minor punishment 
for the offender. It all depends on the ruling of the judge and the circumstances of the case. 

In light of these many disagreements and controversy on the Anti-Sexual Harassment Law, the Law 
was withdrawn and suspended by the Shura Council in 2014. The Law was withdrawn because of the 
pressures of some members of the Council claiming that the proposed law will promote the concept of mixing 
between the sexes. While the argument might have made sense at the time, nevertheless, it should no longer 
be fitting. Times and societies are changing drastically. Currently, mixed environments between the sexes in 
the Saudi society exist and are expanding each day. Mixed environments in Saudi Arabia exists in hospitals, 
malls, restaurants, and many workplaces and no one can deny that fact. Even the Shura Council today has 
become a mixed environment that includes leading Saudi women in the country. Women have become more 
involved in the decision-making process and no one can underestimate their value or their precise 
development and political involvement in the country. 

                                                      
1 Royal Decree No. 96/M, (16/9/1439H, Jun. 1, 2018), Umm Al-Qura, No. 4730 (23/9/1439H, Jun. 8, 2018), Approval 
of the Anti-Harassment Law. <https://www.uqn.gov.sa/articles/1528406489385942200/>. 
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Protecting humans and their rights is one of the State’s duties mentioned in Article 26 of the Basic Law 
which states, “The State shall protect human rights in accordance with Islamic Sharia”1 This article declares 
that it is the responsibility of the State to protect human rights. Furthermore, one of the main purposes of Sharia 
law is to protect Muslims dignity and protect their life from harm. Accordingly, to achieve these purposes 
of Sharia, it is necessary to establish laws and regulations that bring justice and security to the Muslim 
community and protect them from any harm or injury. Therefore, the question arises, what is the hurdle 
of passing a law which does not contradict Sharia and that protects women and all individuals from harassment? 

The argument remains. Any new project, idea, decision, or bill presented in the Shura Council has 
supporters and opponents. As deliberated above, it is obvious that there were opponents against the passing 
of the Anti-Harassment Law in Saudi Arabia. The main disagreements over this law are the disagreements 
over the importance of its existence, and its benefit to the country. Nevertheless, these oppositions were the 
reasons behind the delay of the passing of the Anti-Harassment Law. 

For a long time, sexual harassment and violence against women had to remain hidden with little known 
about what women go through. It is only a couple of years ago that the issue of sexual harassment in Saudi 
Arabia caught the attention of many as the media outlets brought it in the spotlight. Many women would 
upload videos of their incidents of street harassment on the internet. Such videos would receive a considerable 
amount of views as it caused significant concern in the society. Citizens and women’s rights activists have 
progressively used the media as a tool to report their sentiments about women’s issues in Saudi Arabia. Before 
social media platforms, citizens did not express their demands and opinions about what is happening in the 
country like nowadays. Now the public in Saudi Arabia is more open to sharing their experiences and views 
on every little thing that happens to them in the country. Many people openly expressing their opinions on 
every situation in the country resulted, for example, in the activists that are against sexual harassment coming 
together to fight the problem and demanding a clear punishment for it in the Kingdom. 

Regarding activism on lifting the ban on women’s driving, women began demanding their right to 
drive in the nineties of the last century. One of the first movements challenging the ban on women’s driving 
emerged in the 1990s after 47 women protested in which they led cars in the streets of the capital of Riyadh. 
The government arrested them, forced them to leave their jobs, and forbid them from traveling. The case 
returned to public opinion in 2011 by a number of women driving their cars and posting videos of them 
driving on the internet. The ban on women’s driving was one of the main criticisms of the Saudi government 
in the field of human rights and gender equality from human rights organizations. It has become the main 
criticism because Saudi Arabia was the only country in the world where women were banned from driving 
despite the absence of an explicit prohibition regulation. 

The lifted ban opened more employment opportunities for women making them less dependent on the 
men. The lifted ban also brought about economic empowerment for the Saudi women, and more women 
could now seek jobs and create jobs in return. They also felt more secure as compared to the periods in which 
the ban was still active. The decision of lifting the ban on women s driving was a start of a joyous journey 
from some Saudi women, as the next move was to advocate for the total ban on the male guardianship system 
that contributed more to the violation of their rights and their treatment as second-class citizens. This era of 
reforms welcomed a new wave on women empowerment on the kingdom. 

The male guardianship system in Saudi Arabia in the past years has been receiving a considerable 
amount of criticism. The male guardianship system is one of the most known schemes in Saudi Arabia that 
is continuously condemned by the people as its significantly affects women’s rights in the country. The 
system considers adult women as minors and restrict their rights to work, travel and affects their mobility, 
their decisions on health issues, their education, and their freedom to make crucial decisions concerning their 
lives. Many Saudis including human rights activists have been calling for the male guardianship system to be 
abolished. Twitter is also being used by many Saudis stating the demand for the abolishment of the male 
guardianship system. The activism on the male guardianship system has led to the launch of an anti-male 
guardianship system campaign ran by Saudi women and Saudi women’s rights activists to end this 
discriminatory system on Twitter. The popular hashtag in Twitter “#IAmMyOwnGuardian” is the campaign 
which the public and women’s rights activists criticize and speak openly about the male guardianship system 
and cases of discrimination against women in the country. The people in most media outlets all around Saudi 
Arabia but especially on Twitter, have publicly spoken about the need to abolish the male guardianship 

                                                      
1 Article 26. Basic Law of Governance, Royal Order No. A/90, (27/8/1412H, Mar. 1, 1992), Umm al-Qura No. 3397 
(2/9/1412H, Mar. 5, 1992). <https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=en&PageID=25.>. 
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system in the country. The male guardianship system in Saudi Arabia affects women dramatically and limits 
their access to the majority of their rights. Women under the male guardianship system, cannot study abroad, 
obtain their passport, get married, travel internationally, leave jail or detention centers, or even file a 
complaint in court without a male’s approval. A male guardian (wali) can be the husband, the father, brother, 
uncle or even a young son. Sharia does not require the application of the male guardianship system. In Islamic 
law, there is no religious text that states a woman should not study or work or take any decision regarding 
her life before obtaining her male guardian’s approval. Nevertheless, the justification of this system is based 
on the traditional Hanbali and Wahhabi interpretation of Islamic law. Also, the guardianship system is not 
codified in Saudi law. There is no codified form of the male guardianship system in the Saudi Laws, instead, 
the basis this system refers to some historical events and social changes that took place in Saudi Arabia over 
the past three decades. The application of the male guardianship system gradually began in the late seventies 
of the last century. The enactment of laws in the Kingdom that restrict women’s freedom of movement and 
employment with a strict separation between the sexes began in 1977. Until now, the male guardianship still 
has an impact on the existing laws in the kingdom. It’s legalized by the strict interpretations of Sharia 
doctrines and traditional stereotypes of women to be weak, and that they should not be allowed the freedom 
that men have. In education matters, women who seek to study abroad have often been subjected to the male 
guardianship doctrines as they have been required to be under male supervision and company whenever they 
venture into studying aboard. The system has affected all Saudi women in the Kingdom regardless of their 
wealth, age, or status in society. The effect has been substantial on women, and some male guardians have 
used it as an avenue to extort money from them by allowing them to work and in return pay reparations to 
the men for giving them the opportunity to work or to study. 

It is undeniable that the male guardianship system not only affects women’s rights in the country but 
also might affect the efficiency of the Anti-Harassment Law and even the Law of Protection from Abuse. 
Governmental efforts to illuminate restrictions on women in the country or abolishing the male guardianship 
system is imperative. The country must abolish the male guardianship and ensure that every woman obtains 
her ultimate rights and freedom in the country. Providing women their full rights by ending such a system 
will help women unlock various opportunities in the country’s economy. 

Considering the complex nature of sexual harassment in Saudi Arabia, it is important to establish 
comprehensive, specific and effective policies that assure all related issues to sexual harassment are 
addressed, such as combating sexism and discrimination against women. Passing a law on sexual harassment 
is needed but not sufficient to change some inadequate behaviors against women that continue to occur in 
society. Behaviors such as harassment and discrimination should no longer be tolerated in Saudi society. 
Currently, the government has taken concrete steps and efforts to protect women and combat sexual 
harassment against them. The passing of the Anti-Harassment Law is one of these efforts, however, much 
more can be done to ensure practical application. 

To protect victims and especially women from violence and harassment, the government should take 
all necessary measures relating to violence against women. If the woman’s guardian is the harasser or the 
abuser, how can the victim (the woman) file a complaint to the police if she needs to attend to file a complaint 
officially. Regardless of that, the issuance of the Anti-Harassment Law as a written penal code might help to 
eliminate of sexual harassment in the Kingdom. 

In a conservative country such as Saudi Arabia, sexual harassment incidents are mostly unreported as 
victims choose not to report due to fear of social stigma or blame from their parents, or the society in general. 
It is important for the country to emphasize the issue of sexual harassment and establish legal institutions that 
respond to claims effectively. As reviewed previously in this dissertation, most Arab women including Saudi 
women choose not to report their incidents of sexual harassment. The lack of reporting is due to a variety of 
reasons, such as fear of shame, blame, humiliation, the perception of the Arab society towards women, and 
the difficulty to prove such harassment incidents. Therefore, establishing legal institutions where women or 
any victim can report their occurrence privately and be provided by the necessary support, they need is 
necessary. The Saudi government should make reporting procedures of sexual harassment incidents much 
easier and more accessible by eliminating obstacles of reporting. The government should take action by not 
only criminalizing the act and determine a punishment under the law but also by clarifying the procedures of 
reporting such incidents. The government should also provide multiple avenues easy accessible by the public 
for reporting and filing complaints to the authorities. It would be preferable if these avenues are run by 
women, as some victims of sexual harassment might find it easier and more comfortable for them to report 
their cases to other women. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2020 

 319 

An environment that is supportive of reporting sexual harassment incidents facilitates the process 
of reporting incidents by the victims. Victims will find it easier to report when they believe that the behavior 
they experienced might constitute sexual harassment. It is vital that the victims of sexual harassment know to 
whom they should report their incident. Thus, the government should provide various points of contact to whom 
victims can report to. By providing multiple authorities that handles such complaints, the government breaks 
down barriers of reporting. An anonymous reporting avenue may also be beneficial to those individuals who do 
not feel comfortable or find it difficult to approach the authorities or the police. Regarding the workplace, 
employers in some organizations may also consider implementing a foreperson approach whereby certain 
workers are the reliable personnel for employees to contact regarding sexual harassment cases. 

It is vital to raise public awareness on the importance of reporting incidents of sexual harassment and 
empowering women to fight for their rights. There must be awareness not only for the importance of reporting 
such incidents but also on the impact of sexual harassment and how it can affect people especially women or 
workers in the workplace. More awareness should be raised to change cultural stereotypes in the Kingdom 
where the woman is blamed for sexual harassment. One of the reasons for continued sexual harassment 
behaviors is the society’s lack of seriousness about sexual harassment as it is the woman’s fault. In terms of 
sexual harassment in the Arab countries, most people blame the woman for it and attribute such incidents to 
the woman not be fully covered, or dressed in a certain way that can be provocative. As deliberated in this 
dissertation, incidents happen to women in the Arab world frequently even when the woman is covered from 
head to toe. Men must have self-control and follow Islamic guidelines on how to communicate with a woman 
starting at lowering their gaze. To blame women for sexual harassment or sexual assault and forcing them to 
stay at home and not participate in the development of society just to protect her from harassment is 
unacceptable. It not only limits their rights of equality and abilities as women, but also can make the victims 
feel as if they deserved to be harassed. 

To conclude, sexual harassment is a serious crime whose perpetrator must be punished. It is often 
that harassers are mostly men, but that does not mean that some women do not harass men. More 
importantly, the need to educate societies in order to change attitudes toward women is a must. We must 
ensure that women are seen as individuals and human beings, not sex objects. In addition, sexual 
harassment of any kind should be clearly criminalized with punishments which prevent men from harassing 
women or the opposite. Hence, the promulgation of the new Anti-Harassment Law is considered a great 
step in tackling the issue of sexual harassment in Saudi Arabia. The Anti-Harassment Law is considered 
an important effort to define the crime of sexual harassment and determine a clear punishment for it since 
before the passing of the Law judges had full discretion on the punishment ranging from mild to severe 
and not having to be obligated by precedent. 

In the end, it is imperative to recognize that the criminalization and prohibition of sexual harassment 
in Islamic law and Saudi Arabia are forbidden and a set rule long before the passing of the Anti-Harassment 
Law and any other related regulations. However, the passing of the Law signifies that the Saudi government 
has in fact seen that sexual harassment is an issue and a crime that must be tackled. The Anti-Harassment 
Law was passed to combat the crime of sexual harassment and determine a punishment for it and to protect 
victims in order to preserve the individual’s privacy, dignity and personal freedom guaranteed by Islamic law 
and regulations. Not only issuing a law on sexual harassment can help, but also there must be awareness and 
empowerment of women so that we can change the traditional perception of women as they should not be 
seen as only caregivers raising children as that is their only job in life. 

5. Conclusion 

Sexual harassment against women in Saudi Arabia is a threatening behavior that harms and effects 
security and social peace in the country. It is crucial that legislators initiate laws and determine severe clear 
punishments on sexual harassment to help spread security in all its forms in the society. Therefore, it is 
fundamental for a legal government intervention. 

Before the passing of the Anti-Harassment Law, where sexual harassment was criminalized under the 
uncodified Sharia and the punishment of sexual harassment was under the discretion of the (qadi) judge, there 
were no established legal guidelines to tackle sexual harassment. The prevalence of sexual harassment 
suggests that more stringent legal responses are necessary. Laws and legal guidelines offer protection, 
however, developing even more strict guidelines in all institutions and ensure all people will be protected 
from sexual harassment are essential. Thus, through effective legal responses, sexual harassment can be 
adequately mitigated. Fittingly, Saudi Arabia has passed the Anti-Harassment Law and determined a 
punishment for it which hopefully the punishment will serve as a deterrent to such unjust behavior. 
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The purpose of this Law is to prevent all forms of sexual harassment to protect human dignity, 
freedom, privacy, and protecting and assisting victims of harassment, including most importantly 
punishing the offenders. Also, passing such law is an essential ground for women in Saudi Arabia to work 
confidently and move freely in mixed environments without any fear of experiencing any form 
of harassment or assault. 

The Anti-Harassment Law is facing a big challenge today with many incidents that can occur after 
the ban has been lifted on women’s driving. Unfortunately, people after the issuance of the Anti-Harassment 
Law still question the effectiveness of the Law and how will it be implemented in a precise, serious and safe 
manner. Only time will determine if the Law will successfully combat sexual harassment or not in Saudi 
Arabia. In the time being, the government should increase research and data on the issue of sexual harassment 
in the country to help the efficiency of the law. 
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LOCAL RULEMAKING AS A TOOL  

FOR THE FORMATION  

OF THE ADVOCACY SYSTEM 

This article reviews the meaningful problem of the formation of the advocacy system through local 
rulemaking and actualization of the mechanisms of direct democracy in the course of citizens’ 
access to direct participation in local government. 
While there is a legislative fixation of citizens’ rights to participate in government of local affairs, 
we’ve established a low efficiency of the advocacy due to the imperfection of the mechanisms of 
the territorial community involvement. This is manifested in the incompleteness of the local legal 
framework, which can be modified by the development and signing of social contracts at the level 
of territorial communities that would supplement the existing local legal framework. 
The central mechanisms of mass social mobilization should be represented by the simplicity of 
formal requirements for advocacy and a positive belief in the possible changes in the social life of 
the territorial community, which is based on the implementation of successful contractual practices. 
Keywords: advocacy, community, local self-government, social contract. 

Relevance of research. Statement of the problem. During the reform of local self-government, the 
relative unification of the structure and vectors of territorial communities’ activity negatively impacted the 
development of the local democracy forms (which number and forms do not expand) and the presence of 
certain paternalistic sentiments in society, which affected the negative implementation of decentralization 
processes and insufficient indicators of formation of amalgamated territorial communities (hereinafter 
referred to as ATC). One of the possible ways to overcome this problem could be the active use of the 
advocacy system, which is interpreted not only as representation and protection of the interests of vulnerable 
elements of the socio-economic taxon but also as the promotion of values. 

Current state of the problem’s research and identification of its unexplored parts. 

The problematic field of advocacy is reflected in the writings of foreign researchers:1,2,3,4,5,6,7,  
and domestic scientists8,9,10,11. 
                                                      
1 Planet Advocacy Magazine. Action For Advocacy. <http://www.actionforadvocacy.org.uk/articleServlet_action=list&articletype=22>. 
2 Manthorpe, J., Rapaport, J., Hussein, S., Moriarty, J., Collins, J. (2006). Advocacy and People with Disabilities: 
Localthe power of the sphere of its activity, degree and efficiency. London: Kings College London. 
3 Obar, J.A., Zube, P., Lampe, C. (2012). Advocacy 2.0: An analysis of how advocacy groups in the United States 
perceive and use social media as tools for facilitating civic engagement and collective action. Journal of Information 
Policy, 2, 1-25. doi:10.2139/ssrn.1956352. SSRN 1956352. 
4 Keck, Margaret E., Sikkink, K. (1998). Activists beyond Borders Advocacy Networks in International Politics. 
Cornell University Press, 16. 
5 A review of evidence of the bar and its practice for people with limited learning opportunities and high need 
of support, adults Paper Service 24. SCIE. <http://www.scie.org.uk/>. 
6 Kremers, D. (2014). Transnational Migrant Advocacy From Japan: Tipping the Scales in the Policy-making 
Process. Pacific Affairs, 87 (4), 733. doi:10.5509/2014874715. 
7 Beresford, P., Croft, S. (2004). Users of the service and Practitioners are reunited: a key component of social work 
reform. British Journal of Social Work, 34 (1), 53-68. 
8 Ефективні антикорупційні інструменти – громадський моніторинг та кампанії адвокасі. Адвокасі кампанії як 
інструмент системних перетворень суспільства у протидії проявам корупції. 
<https://advocacyresourse.files.wordpress.com/2016/03/d0b5d184d0b5d0bad182d0b8d0b2d0bdd0b8d0b9-
d196d0bdd181d182d180d183d0bcd0b5d0bdd182.pdf>. 
9 Кіященко, Г. Адвокасі. Практичний посібник. <https://issuu.com/gurtrc/docs/advocacy>. 
10 Патенок, Н.Я. (уклад.) (2014). Адвокація в бібліотеці: методико-інформаційні рекомендації. Київ. 
11 Кобець, Р., Панцир, С. (ред.) (2008). Публічне лобіювання: навчальний посібник. Київ: Фонд “Європа ХХІ”. 
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Local rulemaking is analyzed in the works of modern domestic scholars, in particular1,2,3,4,5. 
Simultaneously, the issues of local rulemaking as a tool for forming the advocacy system at the local level 
haven’t yet been the subject of a separate study, which entails the preparation of this article. 

The purpose of the article is to substantiate the principles of improving local rulemaking to form an 
advocacy system at a local level. 

Presentation of the basic material. Today, the coefficient of social and political effectiveness of 
advocacy is not high enough, due to the lack or imperfect mechanisms (including legal) for citizens to 
directly participate in government. Analyzing the modern legal framework, we can conclude that some 
aspects of the regulation of advocacy can be found in the current Constitution of Ukraine and some laws. 
For example, Article 3 of the Constitution of Ukraine establishes that "A person, his\her life and health, 
honor and dignity, integrity and security are recognized in Ukraine as the highest social value. Human 
rights and freedoms and their guarantees determine the content and orientation of the state. The state is 
responsible for its activities before the person. Promoting and securing human rights and freedoms is a 
major responsibility of the state"6. An important place in the structure of legal support of advocacy belongs 
to the institute of public appeals. Thus, the Law of Ukraine "On Citizens’ Appeals" states, in particular, 
the following: "The law provides citizens of Ukraine with opportunities to participate in the state and local 
government, to influence the improvement of the work of state authorities and local self-government, 
enterprises, institutions, organizations regardless of their property forms, to assert their rights and 
legitimate interests and restore them in the event of a violation"7. Analyzing the legal framework of 
advocacy, we should mention another tool aimed at representation of citizens’ interests in public 
authorities, namely through forms of direct democracy. Recently, they have been receiving a lot of 
attention, so these issues were also highlighted in our study on the institutionalization of the local advocacy 
in Ukraine and methodological approaches to the analysis. 

Summarizing the aforesaid, it should be noted that the current political and legal reality demonstrates 
the growing need to improve legislation on the regulation of representation of citizens’ interests and their 
associations in local public authorities. The formation of a full-fledged civil society is possible only in the 
presence of effective mechanisms for the development of advocacy, which we consider as a form of civil 
lobbying. Despite the fact that the rights of citizens and their associations to represent their demands and 
expertly participate in the work of the system of local self-government bodies are legally enshrined, the 
possibilities of their realization are still insufficiently implemented due to the incompleteness of the local 
regulatory and legal field. Thus, according to expert estimates, less than 18% of modern territorial 
communities have a Charter. 

As stated in the materials of state policy in the field of local self-government, the decentralization 
reform should be completed by autumn 20208. In our opinion, the new construction of the local self-
government system (hereinafter – LSGS) should appear in the reform process. As known, the concept of 
construction (Latin constructio) means "building, relative arrangement of parts ... links" 9. Constructions 
obtain legal significance when they are included in the content of the law when certain structural models are 
                                                      
1 Бабінова, О.О. (2004). Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування 
з громадськістю як предмет теоретичного аналізу. Вісник НАДУ, 3, 345-353. 
2 Кальниш, Ю.Г. (2008). Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку. Стратегічні 

пріоритети, 4, 5-15. 
3 Вакуленко, В.М., Берданова, О.В., Гринчук, Н.М., Колтун, В.С., Куйбіда, В.С. (2017). Управління розвитком 

об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі. Практичний посібник. Київ. 
4 Koltun, V. (2018). Complexiti as the immunental properties of local-self-governance phenomenon. Relevant issues 

of development and modernization of the modern science: the experience of countries of eastern Europe and prospects 

of Ukraine. Riga, 160-182. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-26-8_9 
5 Радченко, О.В. (2011). Форми безпосередньої демократії територіальної громади. Держава та регіони. 

Серія: Державне управління, 2, 141-145. 
6 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>. 
7 Закон про звернення громадян 1996 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80>. 
8 Місцеві вибори в Україні пройдуть восени 2020 року, – голова Верховної Ради. 
<https://decentralization.gov.ua/news/11876>. 
9 Словник української мови: в 11 томах (1973). Том 4. Київ: Наук. думка, 266. 
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constructed from legal norms, that, in one way or another, allow explaining the legal reality, specific legal 
phenomena, to achieve established goals and necessary legal results1. However, legal determinism is not a 
guarantee of public activity in the implementation of political innovations. Thus, in our opinion, it is the civil 
activity of the population that is the most important factor for the effective implementation of a promising 
model of local self-government. The moods and expectations of the population regarding the possibility of a 
new political situation should be based on the relevant local legal framework and the accumulated experience 
of solving identical situations. The central mechanisms of mass social mobilization should be represented by 
the simplicity of formal requirements for advocacy and a positive belief in the possible changes in the social 
life of the territorial community, which is based on implemented successful practices. Besides, civil 
experimentation in society makes a fundamental transition in the very nature of local democracy generally 
possible, namely, the development and signing of social contracts at the level of territorial communities that 
would supplement the existing local legal framework. 

The emergence of the term "social contract" is closely linked to the development of the 
Enlightenment philosophy. For the most part, it was considered in the context of the development of civil 
society concept as a certain type of state, which arises from the social contract concluded for the protection 
of natural rights and freedoms of man2. The social contract was covered in the writings of such prominent 
philosophers like John Locke and Thomas Hobbes, Friedrich Hegel and Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, 
for example, believed that a social contract is an association formed to protect the personality, property 
and civil liberty of individuals, each of whom submits to a common will3. He constantly emphasized the 
collectivism that emanates from the equality of all members of society in relation to the supreme power, 
which, in turn, does not favor any of them4. A social contract once and for all gives citizens equal rights 
and obligations that they cannot escape. The social contract establishes a formalized equality among 
citizens, by virtue of which they must obey equal conditions and enjoy equal rights5. Today, only the basis 
is left from the primary concept of a social contract: the recognition that the achievement of a social order 
suitable for the majority requires the development of effective mechanisms for reconciling the interests of 
public institutions. The basis of the new social contract is the idea of a permanent negotiation process 
between civil society and local public authorities6. 

A social contract is a written agreement, a way to consolidate good practice and formalize interaction 
between public authorities and public organizations to ensure equal cooperation between the parties on the 
way to solving existing problems and promoting community development7. Nowadays, a social contract 
("compact") is understood as the form of an agreement on the principles and mechanisms of cooperation 
between public authorities and non-governmental organizations. Different countries that practice this form 
of sector-to-sector cooperation call this agreement differently. In England and Wales, for example, this is 
called a memorandum on the relationship between government and the voluntary, public sector. In Northern 
Ireland, it is called a jointly prepared and agreed statement of common principles and shared values that guide 
the development of relations between the government and voluntary, public sector. In Estonia, the "compact" 
is adopted by the Parliament as the "Concept of Civil Society Development". However, despite the diversity 
of definitions and interpretations, the essence of signing a social contract is one – building partnership and 
effective interaction between the government and public institutions for the benefit of the community8. 
                                                      
1 Костюков, А.Н. (2003). Муниципальное право как отрасль российского права. Москва, 131. 
2 Підлуська, І., Голюк, О. (2006). Суспільний договір: від філософії давнини до потреб сучасності. Наша 

громада, 2 (9), 5-8. 
3 Руссо, Жан-Жак, Хома, О. (пер.) (2001). Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. Київ:  
Port-Royal. 
4 Руссо, Жан-Жак, Хома, О. (пер.) (2001). Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. Київ:  
Port-Royal. 
5 Підлуська, І., Голюк, О. (2006). Суспільний договір: від філософії давнини до потреб сучасності.  
Наша громада, 2 (9), 5-8. 
6 Підлуська, І., Голюк, О. (2006). Суспільний договір: від філософії давнини до потреб сучасності.  
Наша громада, 2 (9), 5-8. 
7 Куйбіда, С., Петроє, О.М., Дегтярьова, І.О. (ред.) (2018). Теорія та практика публічного управління та 
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We should mention that the territorial communities of Ukraine already have a practice of signing 
similar social contracts. Experience of Kherson ATC1 and Sambir ATC2 is of great interest. 

One of the most important factors in the effectiveness of a promising model of local self-government, 
that can be constructed due to the dissemination of advocacy tools, should be a regular review of 
commitments made by LSG bodies and the population according to a social contract. "Social contract exists 
in the mass consciousness as a regulatory idea, as a necessary element in the ideology of reform, as the most 
important element of Ukraine’s transition to a modern civilized, legal and democratic society. However, in 
order to make the idea of a social contract a reality, it is necessary to ensure the representation and protection 
of certain groups of society in their dialogue with each other and with the public authorities"3. 

Increasing public participation in local development processes (in particular, by representing and 
protecting the interests of vulnerable elements of the socio-economic taxon) will inevitably affect the 
transformation of LSG structure. This may continue the transition of LSG, which began with Ukraine’s 
independence and constitutional guarantees of local self-government, from the status of "primary elements 
of the system of administrative state mechanism" to the status of "means of realization of interests and will 
of self-governing communities". Obviously, the continuation of these changes requires a revision of the whole 
concept of the system of organization and management of local development. 

First of all, when constructing a new organizational and managerial concept, we should remember that 
the potential of the conscious community in ATC is gradually increasing, which can ensure the realization 
of the constitutional status of ATC as a subject and bearer of the right to local self-government (Art. 140 
of the Constitution of Ukraine). This implies the formation of prerequisites for the newest forms of civic 
activity, first of all, advocacy, which we interpret not only as representation and protection of interests but 
also as a tool for promoting values. These principles should be reflected at the organizational and legal level 
in the form of innovative and/or updated local regulations (ATC Charters, social contracts, etc.). 

One of the most important determinants of a promising model of local self-government should be the 
transparency of activities of LSG bodies and officials. Thus, reducing the level of corruption will help to find 
the essential resources needed to solve the social problems of the territorial society. "If the driving force of 
civil society is the competitive relationship between individuals and their associations, in local self-
government it is the activity of citizens aimed at achieving the common local interest, ensuring social 
coherence, and a decent standard of living"4. In addition to the steps implemented at the national level5, 
the necessary measures should be implemented at the local level as well. 

Foreign experience demonstrates to us that the possibility of carrying out the entrepreneurial activity 
with initial reliance on the resources of the territorial community is very important for the development of 
economic activity of the population. For example, in Italy in the early 1980s, the so-called Emilian model 
(in honor of the Italian region of Emilia Romagna) became widespread in the interaction between LSG and 
small businesses. Local authorities, in particular, provided land at low prices, gave preferential loans for 
development, provided guarantees needed to obtain loans from banks, developed information systems for 
entrepreneurs, etc. At the same time, the focus was on small businesses with no more than ten employees6. 
It is well-known that the government of modern Ukraine pays a lot of attention to the development of small 
business, and the corresponding initiative of local self-government can find support at the highest level. 

The reform aimed at strengthening the democratic foundations of the local self-government means real 
steps to reduce democratic deficits. American political scientists Mark Warren and Hilary Pearse in their 

                                                      
1 В Херсоні підписано перший суспільний договір в сфері місцевого самоврядування. 
Херсон.Громада.Ініціатива. <https://www.hgi.org.ua/?ch=info_vyb_psd>. 
2 Агенство регіонального розвитку Самбірщини. Офіційний сайт Самбірської районної ради. 
<https://sambirrada.gov.ua/agenstvo-regionalnogo-rozvitku-sambirshhini/>. 
3 Паршина, Е.Н. (2009). Общественный договор как модель взаимодействия институтов и организаций 
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4 Тимофеев, Н.С. (2005). Местное самоуправление в системе государственных и общественных отношений. 

История и современность. Москва, 162. 
5 Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців". Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України. <https://rada.gov.ua/news/Novyny/186699.html>. 
6 Местные органы власти: Предпринимательство в Италии (1994). Москва. 
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monograph, describe democratic deficit "as violations of the boundaries between the citizen’s possibilities 
and requirements, and the capabilities of political institutions that combine the citizen’s requirements and 
integrate them into the relevant legal rules of effective government"1. 

In the future, modern democracy must be updated with different forms of advocacy. The proposed 
model of local self-government should increase public confidence in LSG officials and employees and 
strengthen the economic base of local communities. The balance of rational and irrational actions of the 
political elite of LSG should be changed in favor of the priority provision of interests of the population and 
the innovative development of territories. The advocacy system should become the main tool, which, in turn, 
requires updating the local legal framework to create an organizational and legal basis for its implementation. 

At the same time, it would be a mistake to rely solely on a free-flowing mass movement focused on 
public reform of the LSGS. It should not only be about increasing the population’s involvement in solving 
local problems, but also about enhancing the role of the LSG structures in the implementation of social policy. 
Undeniably, the institutional base for innovative development of local self-government still needs to be 
created, and the necessary socio-political resources must be consolidated based on deliberative democracy, 
which paradigm closely correlates with the principles of advocacy. 

Also, what’s important is to avoid imitations of the new freedom of thought that will inevitably be 
cultivated by that part of the ruling local elite not interested in political reform. Creating a mechanism for 
solving these problems has objective and subjective difficulties, linked both to the peculiarities of the 
deployment of political processes in modern Ukraine, as well as to the subjective capabilities and willful 
efforts of the political elite and citizens, and awareness of the need for active involvement in local government 
reform by the latter. 

Conclusions. As a result of the study, we have substantiated the principles of improving local 
rulemaking for the formation of the advocacy system at the local level, namely: based on the analysis of 
foreign experience and best domestic practices, we’ve proved the expediency of using the potential of social 
contracts at the level of territorial communities; established that one of the most important factors in the 
effectiveness of a promising model of local self-government, that can be constructed due to the dissemination 
of advocacy tools, should be a regular review of commitments made by LSG bodies and the population 
according to a social contract. We’ve also clarified that one of the most important determinants of a promising 
model of local self-government should be the transparency of activities of LSG bodies and officials, for which 
modern democracy must be updated with various forms of advocacy. 
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The article analyzes the legal entity’s representative in criminal proceedings in Ukraine. In the 
article, the author finds out the peculiarities of representation of a legal entity by its head, 
employee, advocate, and other persons authorized by law or founding documents. Also, the 
author explores the basic requirements that are set for a representative in criminal proceedings. 
The author focuses on the problem of self-representation by a legal entity in criminal proceedings 
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Постановка проблеми. Юридична особа є суб’єктом кримінально-процесуальної діяльності. 
Вона реалізує свої процесуальні права та виконує процесуальні обов’язки через інститут 
представництва. Процесуальний статус представників юридичних осіб у кримінальному праві 
регулюється кримінально-процесуальним, цивільним, господарським, трудовим та цивільно-
процесуальним законодавством. 

Кримінально-процесуальний кодекс України (далі – КПК України) чітко встановлює перелік 
осіб, які можуть здійснювати представництво юридичної особи у кримінальному провадженні 
України. Так, представником юридичної особи учасника кримінального провадження, у всіх 
можливих для юридичної особи процесуальних статусах (потерпілого, цивільного позивача, 
цивільного відповідача, особи, щодо якої здійснюється провадження тощо) може бути або особа, яка 
у кримінальному провадженні має право бути захисником (адвокат), або керівник чи інша особа, 
уповноважена законом або установчими документами, або працівник юридичної особи (ст. ст. 58, 60, 
63, 641, 642 КПК України). У виняткових випадках, представником юридичної особи в інтересах 
держави може виступати прокурор (ст. 36 КПК України). 

На відміну, від інших видів процесуальних представництв, кримінально-процесуальне 
представництво здійснюється не лише на стадії судового розгляду, але й на стадії досудового 
розслідування. З прийняттям 02 червня 2016 Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)», яким фактично було введено монополію адвокатури на представництво 
інтересів іншої особи у суді (ст. 1312 Конституції України), було обмежено перелік осіб, які можуть 
здійснювати представництво юридичних осіб у суді в рамках кримінального провадження. Однак, 
вже 29 грудня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних 
осіб незалежно від порядку їх стоврення», яким було розширено поняття «самопредставництво 
юридичної особи» та фактично проігноровані конституційні зміни щодо монополії адвокатури 
відносно юридичних осіб. Наразі, вже є роз’яснення Касаційного цивільного та Касаційного 
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господарського судів Верховного Суду щодо самопредставництва юридичної особи, однак досі не має 
сформованої думки Касаційного кримінального суду. Таким чином, актуальним вбачається 
розглянути питання хто саме може бути представником юридичної особи у кримінальному 
провадженні, яке особливо гостро постає сьогодні в українському суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Представник, в тому числі представник юридичної особи 
у кримінальному провадженні, є самостійним учасником кримінального провадженні на рівні 
з іншими учасниками. У визначенні сторін кримінального провадження (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України), 
учасників кримінального провадження (п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України) та учасників судового 
провадження (п. 26 ч. 1 ст. 3 КПК України) представник зазначається поряд, на рівні з іншими 
особами, яких він представляє. На самостійності наголошує також В. Г. Асташенков відмічаючи, що 
«в кримінальному процесі з моменту вступу в справу представник є самостійним рівноправним 
учасником, а тому права та обов’язки представника в момент їх виникнення не можуть вважатися 
належними особі, яку він представляє, а належать представнику»1. А тому, представник юридичної 
особи як учасник кримінального провадження повинен відповідати певним вимогам, які встановлені 
законодавцем, аби набути процесуального статусу представника. 

Перш за все, представляти законні інтереси учасників кримінального провадження може лише 
фізична та дієздатна особа. Вимоги до дієздатності встановлені статтею 30 Цивільного кодексу 
України і визначаються як здатність фізичної особи «своїми діями набувати для себе цивільних прав 
і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, 
самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання»2. Окрім того, очевидно, що 
представник повинен бути повнолітнім. 

Законодавством також встановлюються обмеження для представників – певні обставини, які 
можуть стати підставою для відводу представника. Так, ст. 78 КПК України встановлено, що 
представник не повинен брати участь «у цьому ж кримінальному провадженні як слідчий суддя, 
суддя, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, експерт, 
спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач»3. Окрім того, не повинно існувати 
конфлікту інтересів: представник не повинен «у цьому провадженні надавати правову допомогу 
особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання правової 
допомоги»4. Встановлюються вимоги й щодо родинних зв’язків: представник не може бути 
«близьким родичем або членом сім’ї слідчого, прокурора, потерпілого або будь-кого із складу суду»5. 

Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство, окрім загальних цивільно-правових 
вимог, встановлює перелік осіб, які можуть бути представниками у кримінальному провадженні 
залежно від кримінально-процесуального статусу юридичної особи (ст. ст. 58, 60, 63, 641, 642 
КПК України). 

Представником юридичної особи на всіх стадіях кримінального провадженні може бути особа, 
яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, тобто адвокатом (ст. 45 КПК України). 
Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною 
мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла 
стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на зайняття 
адвокатською діяльністю. Аби здійснювати представництво юридичних осіб у кримінальному 
провадженні адвокат повинен мати чинне свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 
(п. 2 ч. 2 ст. 78 КПК України). Окрім того, відомості про адвоката повинні бути внесено до Єдиного 
реєстру адвокатів України та відсутні дані про зупинення або припинення права на зайняття 
адвокатською діяльністю (ст. 45 КПК України). 

                                                      
1 Асташенков, В.Г. (1969). О расширении процессуальных гарантий участников уголовно-процессуальной 
деятельности при окончании предварительного следствия. Учение записки Саратовского юридического 

Института, 191. 
2 Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада Україна). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, березень, 05). 
3 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 05). 
4 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 05). 
5 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (2020, березень, 05). 
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Із введенням монополії адвокатури на представництво інтересів інших осіб у суді 
(застосовується у судах касаційної інстанції з 1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції з 1 січня 
2018 року, у судах першої інстанції з 1 січня 2019 року та для представників органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування у всіх судах з 1 січня 2020 року), представниками юридичних 
осіб у кримінальному провадженні на стадії судового провадження фактично можуть бути лише 
адвокати. Разом з тим, законом не заборонено представникам без адвокатського посвідчення 
представляти інтереси юридичної особи на досудовому розслідуванні. Слід відмітити, що монополія 
адвокатури на представництво у судах застосовувалась би до юридичних осіб у повному обсязі та 
заперечувала би положення ст. ст. 58, 60, 63, 641, 642 КПК України щодо представництва юридичних 
осіб у кримінальному провадження іншими особами (керівником, працівником юридичної особи або 
іншою особою уповноваженою законом або установчими документами), якби не існувало поняття 
«самопредставництва юридичної особи». 

Відповідно до ч. 3 ст. 58 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 56 
Господарського процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 55 Кодексу адміністративного судочинства 
України юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, 
уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво 
юридичної особи), або через представника. 29 грудня 2019 року Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді 
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення» уточнено поняття 
«самопредставництво юридичної особи», внесено відповідні зміни у вищезазначені процесуальні 
кодекси України: «юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через 
свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно 
до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної 
особи), або через представника1». Таким чином, до самопредставництва юридичної особи було 
включено представництво працівником юридичної особи. 

Однак, законодавцем було проігноровано внесення відповідних змін щодо самопредставництва 
юридичних осіб у КПК України, хоча юридичні особи є самостійними учасниками кримінального 
провадження України. Таким чином, як і до прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
інших юридичних осіб незалежно від порядку їх стоврення» так і після, КПК України не містить 
жодних положень про самопредставництво юридичної особи. Проте, навіть за відсутності положень 
про самопредставництво юридичних осіб у КПК України, доцільним вбачається застосування судами 
за аналогією цивільно-процесуального законодавства щодо допуску керівників, працівників, інших 
осіб уповноважених законом або установчими документами, без статусу адвоката до представництва 
юридичних осіб у кримінальному провадження на стадії судового розгляду, оскільки по-перше, 
КПК України містить положення, якими передбачається надання кримінально-процесуального 
статусу представника таким особам (ст. ст. 58, 60, 63, 641, 642 КПК України), по-друге, 
у кримінальному провадженні, в якому було подано цивільний позов, до процесуальних відносин, що 
виникли у зв’язку з цивільним позовом та які не врегульовані КПК України, можуть застосовуватися 
норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам 
кримінального судочинства (п. 5 ст. 128 КПК України). 

Окрім адвоката, представником юридичної особи у кримінальному провадженні згідно 
положень КПК України може бути працівник юридичної особи. Особливістю цього представництва 
є те, що представник перебуває у трудових відносинах із особою, яку представляє та його діяльність 
додатково регулюється нормами трудового законодавства. На відміну самопредставництва 
юридичної особи працівником у цивільному, господарському процесах та у порядку 
адміністративного судочинства, у кримінальному провадженні працівник юридичної особи здійснює 
представництво за довіреністю. 
                                                      
1 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей 

самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення» 2019 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/390-20>  
(2020, березень, 06). 
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Кримінально-процесуальне законодавство не встановлює вимог щодо спеціальної юридичної 
освіти працівника-представника, однак, зазвичай, представляють інтереси роботодавця (юридичної 
особи) працівники юридичної служби – юрисконсульти. Функції юридичної служби може виконувати 
й один юрисконсульт. На державних підприємствах, установах, організаціях, державних органах 
створюється юридична служба. Її функціонування регулюється Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1040 від 26 листопада 2008 р. «Про затвердження Загального положення про юридичну 
службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та 
організації». Так, відповідно до п. 2 ч. 2 цієї постанови «для представлення інтересів держави в судах 
під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є органи виконавчої влади, у складі 
юридичної служби утворюється відповідний підрозділ або такі повноваження надаються окремій 
посадовій особі»1. 

Ще одним представником юридичної особи у кримінальному провадженні може бути керівник 
юридичної особи, уповноважений на те установчими документами юридичної особи. Керівник 
юридичної особи, як і працівник юридичної особи перебувають у трудових відносинах із юридичною 
особою, проте для здійснення представництва керівнику не потрібна довіреність. Необхідно 
зазначити, що установчими документами можна уповноважити будь-яку іншу особу. При цьому, 
законодавством не висунуто жодних вимог щодо перебування такої особи у трудових відносинах 
із юридичною особою. Такою особою може бути й засновник юридичної особи, акціонер, член 
наглядової ради тощо. 

Окрім особи, уповноваженої установчими документами, представником юридичної особи може 
бути особа, уповноважена на те законом. До цієї категорії представників юридичної особи слід 
віднести арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора). 
Представництво юридичних осіб ліквідатором у кримінальному провадженні можливо тоді, коли 
юридична особа ліквідується та повноваження керівника були передані ліквідаційній комісії або 
ліквідатору (ст. 105 ЦК України) або коли юридична особа припиняє свою діяльність в порядку 
визнання банкрутом (Кодекс України з процедур банкрутства). 

До представництва арбітражними керуючими, окрім загальних вимог встановлених 
КПК України, господарським законодавством передбачено також спеціальні вимоги. Так, 
арбітражним керуючим є «фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яку 
внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України2». Окрім того, така особа призначається 
господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як керуючий санацією або 
ліквідатор. Арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення 
його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень 
прирівнюється до службової особи підприємства-боржника (п. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур 
банкрутства), а також може виконувати обов’язки керівника такої юридичної особи (п. 2 ст. 40, ч. 8 
п. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства). 

Також слід зазначити, що представником юридичної особи у кримінальному провадженні 
у окремих випадках може бути прокурор. Так, п. 12 ст. 36 КПК України наділяє прокурора правом 
пред’явити цивільний позов в інтересах держави. Законом України «Про прокуратуру» 
встановлюються випадки, коли прокурор виконує представницькі функції. Так, ст. 23 цього закону 
встановлюється, що прокурор здійснює представництво у суді державних інтересів лише у випадку, 
коли «захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені 
відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу»3. Окрім того, встановлюються 
випадки, коли таке представництво не здійснюється: захист інтересів державних компаній, а також 
«у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю 

                                                      
1 Постанова про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу 

виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації 2008 (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-%D0%BF>  
(2020, березень, 06). 
2 Кодекс України з процедур банкрутства 2018 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19> (2020, березень, 05). 
3 Закон про прокуратуру 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> (2020, березень, 05). 
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Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, 
а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне 
самоврядування, та інших громадських об’єднань»1. 

Прокурор є представником юридичної особи у кримінально-процесуальному статусі 
потерпілого або цивільного позивача. Д. К. Боков визначає пред’явлення цивільного позову 
прокурором у кримінальному провадженні як «виражену у встановленій процесуальній формі вимогу 
прокурора на захист інтересів фізичних і юридичних осіб, які зазнали майнової чи моральної шкоди 
від кримінального правопорушення, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого чи 
інших осіб, які несуть майнову відповідальність за їхні дії, про відшкодування цієї шкоди, заявлена 
до суду та розглядувана спільно з кримінальним провадженням або в порядку цивільного 
судочинства»2. 

Особливістю представництва юридичних осіб прокурором в загальному та зокрема 
у кримінальному провадженні, є спрямованість захисту інтересів не на конкретних юридичних осіб 
(державних органів, суб’єктів владних повноважень чи органів місцевого самоврядування), а держави 
в цілому. 

Висновок. Юридичні особи дедалі частіше та активніше беруть участь у кримінальному 
провадженні України, однак досі кримінально-процесуальне законодавство недостатньо регулює їх 
участь у процесі, порівняно із цивільним, господарським процесами та адміністративним 
судочинством. Юридичні особи беруть участь у кримінальному провадженні через своїх 
представників. Представником юридичної особи у кримінальному провадженні може бути адвокат, її 
керівник або інша особа, уповноважена установчими документами або законом та працівник 
юридичної особи за довіреністю. В окремих, передбачених законом випадках, представником 
юридичної особи у кримінальному провадженні може бути прокурор. У зв’язку із введенням 
монополії адвокатури на представництво у суді, потребує роз’яснення в рамках КПК України 
положення щодо самопредставництва юридичних осіб на зразок положень включених у інші 
процесуальні кодекси України, оскільки КПК України оперує лише поняттям «представник», а 
поняття «самопредставництво юридичної особи» взагалі відсутнє. 

Відсутність у кримінально-процесуальному законодавстві України поняття 
«самопредставництво юридичної особи» створює колізію у правового просторі України, які 
не сприяють здійсненню верховенства права та доступу до правосуддя. Отож, необхідним вбачається 
внесення змін до ст. ст. 58, 63, 641, 642 КПК України, що місять положення щодо представництва 
юридичної особи та викладення їх в уніфікованій із цивільним, господарським процесами. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

OF SURROGACY 

The article explores the problems of legal regulation of such a method of reproduction as 
surrogacy, which is an effective way to fight infertility in the modern progressive world. We focus 
on the commercial model of surrogacy. The main historical origins of this concept and their 
transformation in the modern dimension are analyzed. The analysis of the basic principles that 
should be applied in the formation of state policy regarding this institution is provided. Special 
attention is drawn to the legal status of all participants in this procedure and the priority of 
respecting the rights of the child born with the help of this method is emphasized. The main risks 
that exist during the procedure for each participant are considered. Several decisions of the ECtHR, 
the Ukrainian and foreign court cases, which formed the basis for the conclusions, and the 
proposals capable of regulating these relations at the legislative level are analyzed. A particularly 
urgent need for specialized legislation on this issue in every country, where commercial surrogacy 
is permitted, is proved. 
Keywords: surrogacy, biomedicine, human rights, child rights, infertility. 

The modern globalized world is transforming many spheres of social life while creating the latest 
progressive, yet debatable, ways of improving human existence. The development of science and technology 
directly influences the human capabilities, expanding them, and therefore human rights are acquiring more 
and more qualitative characteristics, which certainly creates the need for their qualitative regulation in the 
legal policy of the state. However, globalization entails a number of problems and crises, so today we are 
forced to acknowledge the enormous environmental and climatic factors that have a permanent negative 
impact on human health, which is especially reflected in the reproductive function, which is one of the most 
vulnerable in the human body. 

Today, there is no comprehensive study that fully covers all the important issues of surrogacy, but the 
following can be outlined: Lina Peng1 studies the surrogacy in view of its harm to the surrogate mother and 
the attitude of the society to this issue. Dr. J. Srinivas Rao, Dr. Matin Ahmad Khan2, and Anu K.P., Inder D., 
Sharma N.3 studied this issue in India, which was the center of surrogacy until recently. Chamie J., Mirkin 
B.4 studied surrogacy in the context of observing the human rights. 

However, the comprehensive analysis of the problem of surrogacy has not been raised in scientific 
sources, and the rapid transformation of legal approaches necessitates further analysis. The practice in 
Ukraine has been selected for central analysis in the article as it has recently become a center of "surrogate 
tourism" in Europe. 

People who encounter this problem feel inferior, depressed, and lose some interest in life, which 
negatively affects family relationships and often causes dissolution of marital relationships. It should be 
noted that this problem has long-standing roots, so society at all historical stages sought to overcome this 
problem, since the procreation is ontologically determined by the primary purpose of a person on earth. 
Historical and legal sources contain references to such relationships, for example, «giving the womb for 
                                                      
1 Peng, L. (2013). Surrogate Mothers: An Exploration of the Empirical and the Normative. Journal of Gender, Social 

Policy & the Law, 21, 3, 555-582. 
2 Srinivas Rao, J., Ahmad Khan, M. (2017). Surrogacy in India: Current Perspectives. International Journal 

of Medical and Health Research, 3, 5, 85-88.  
3 Anu, K.P., Inder, D., Sharma, N. (2013). Surrogacy and women’s right to health in India: issues and perspective. 
Indian J Public Health, 65-70.  
4 Chamie, J, Mirkin, B. (2017). Surrogacy: Human right or reproductive exploitation? 
<http://yaleglobal.yale.edu/content/surrogacy-human-right-or-reproductive-exploitation>.  
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rent: there are many examples in Ancient Rome where men gave their wives «for rent» (ventrem locare) 
to married couples where the wife was infertile, and other countries and civilizations also encountered 
this»1. One of the first legal documents that governed this issue to some extent was the Code of Hammurabi 
(1780 BC)2. «Articles 144-147 deal with the legal relations between a man and a woman who is infertile. 
As a way out of this situation, the wife can «give» her husband a female slave who would give birth to the 
child for them. If we move to the present time and abandon the words «give» and «female slave», then in 
our time it would be considered as a program of traditional surrogacy»3. Here is a short excerpt from Article 
146 of the Code of Hammurabi: «If a man takes a godly (infertile) wife, she will give her husband a female 
slave, and this female slave will give birth to children…4». 

For the first time in the modern age, the term «surrogate mother» was used in the report 
of the Council of Europe, where a surrogate mother was defined as a woman who bears and gives birth to 
the child for another person. At the same time, it was indicated that before insemination she agreed to give 
the child after the birth to that person. «One of the first coordinated programs for traditional surrogacy in 
the United States – and the world – was successfully implemented in 1980 with the assistance of Surrogate 
Parenting Associates, Inc., founded a year earlier by Dr. R.M. Levin in Louisville. The process of 
examinations and agreements on all sorts of legal documents before the start of the program was delayed 
for a long nine months, but the pregnancy itself occurred on the first attempt and ended with birth of the 
healthy baby boy. Five days after giving birth, the surrogate mother relinquished her rights to the child 
born by her in favor of the biological father in local court. This, in fact, was the first pre-planned and 
coordinated program for traditional surrogacy in the world.»5. 

Infertility is a serious problem, which is growing steadily every year, and the demographic rates of 
European countries have a negative dynamic, which actualizes this problem in the light of contemporary 
social changes. 

The development of new technologies and the advancement of medical science have made it possible 
to realize the possibility of having genetically related children, even though a woman cannot conceive and 
bear a child, thus somehow overcoming the problem of infertility as such. Owing to the modern development 
of reproductive technologies, such people have a real chance to become parents and fully exercise their right 
to procreation as an integral part of the right to life. 

For proper legal regulation, a type of method under study is significant; there are such types as altruistic 
(without the material benefit for the surrogate mother who is usually a close relative of the couple) and 
commercial (surrogate mother receives the material benefit). The cost of the carrying of pregnancy is 
contractual. For example, in the United States, the total expenditures are up to USD 100,000, in Canada – 
USD 90,000, in Thailand, Cambodia, Vietnam, and Taiwan – within USD 35,000, and in India (until the legal 
prohibition of commercial surrogacy in 2018)6 only 25,000.7 According to our content analysis of available 
internet resources, the average price when comparing the demand and supply of services for a surrogate 
mother in Ukraine is USD 8,000. This amount is significant enough for a surrogate mother as the country’s 
minimum wage equates to USD 168 a month8. Given that Ukraine is relatively cheap and territorially close 
to Europe, it has now become a center for surrogate tourism. 

A quarter of a century ago, the first surrogacy program was implemented in Ukraine – «a woman who 
carried a baby of her daughter, who was suffering from a congenital absence of her uterus, became a surrogate 
mother, thus becoming both a mother and grandmother at the same time»9. In Ukraine, over the past 18 years, 

                                                      
1 Старовойтова, О.Е. (2016). Тело и закон. Санкт-Петербург: СПбГУАП, 144. 
2 Кодекс Хаммурапи. <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm>. 
3 Таланов, Ю.Ю. (2012). Сурогатне материнство: морально-правові аспекти. Збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право", 19, 42-47. 
4 Кодекс Хаммурапи. <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm>. 
5 Таланов, Ю.Ю. (2012). Сурогатне материнство: морально-правові аспекти. Збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право", 19, 42-47. 
6 The surrogacy (regulation) bill, 2018. 
<http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Surrogacy%20bill%20as%20passed%20by%20LS.pdf>. 
7 According to data: Surrogate motherhood: a violation of human rights Report presented at the council of Europe, 
Strasbourg, on 26 april 2012. 
8 Міністерство фінансів України. <https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/>. 
9 Сурогатність – церковний гріх чи ключ до щастя? <http://bukpravda.cv.ua/articles/114/>. 
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54,000 children have been born with the help of assisted reproductive technologies1». Also, the popularization 
of this method of fighting infertility is intensified due to loyal legislation and the fact that Ukraine is one of 
the few countries where commercial surrogacy is not prohibited by law. And in connection with the 
prohibition of this type of surrogacy in Thailand and India, Ukraine is approaching the level of the world 
center of surrogacy, which emphasizes the timeliness and relevance of this study. 

Despite such widespread distribution in Ukraine, there is still no comprehensive legal regulation of 
reproduction in general, and in particular the method of surrogacy. The state belongs to the Romano- 
Germanic type of legal system, so the main set of legal regulation is carried out using a statutory instrument. 
Clause 1, Article 92 of the Constitution of Ukraine2 indicates that the rights and freedoms of a man and a 
citizen, the guarantees of these rights and freedoms; basic responsibilities of a citizen are exclusively defined 
by the laws of Ukraine. Therefore, there should be a legislative act to regulate the relations in the field under 
study. There is no such act today. The only state-level act is the Order of the Ministry of Health «On Approval 
of the Procedure for the Use of Assisted Reproductive Technologies in Ukraine»,3 which is an act of a medical 
nature and cannot disclose all the elements of the legal status of the parties. 

Therefore, surrogacy has a long history of its formation and development with each step of human 
progress, and this method is constantly evolving. In today’s globalized world, the problem of infertility and 
demographic decline can be resolved with the help of the method under study, but there are several dangerous 
factors that can counteract this method of reproductive technology. That is why the global community and 
countries where this method is allowed need a clear legal regulation of these relations with the consideration 
of the basic principles to avoid the problems mentioned above. 

Of course, this method of reproductive technology is ambiguously perceived by different countries of 
the world in connection with religious, moral, and traditional factors. Today there is neither a single approach 
to this method of reproduction nor established standards for regulating this issue. That is why scientific and 
legal justification is a necessary leverage on the formation of policy of each state regarding the proper 
regulation of this complex issue. For the effective and full regulation of this process, there is a need for a 
qualitative separation of theoretical and legal principles, which can serve as a basic guideline for the formation 
of state policy in the field under study. 

Analyzing the problematic aspects of the application of this method of assisted reproductive 
technology, we want to draw special attention to the legal status of the subjects, because in our view, the 
preservation of the rights and legitimate interests of everyone should be the focus of the international 
community and the states in which this method of reproduction is allowed. 

Many researchers on the subject argue that a surrogate mother is subject to certain exploitation and that 
the parties to the surrogacy agreement are not equal. We do not support this opinion, because in all cases 
known to us, a surrogate woman gives her written consent for undergoing the procedure. It is usually possible 
to dispute about a fact that a woman is in a financially difficult position if she agrees for the use of her body. 
However, we cannot agree that this is a reason that can be regarded as exploitation. The known facts of real 
violence or exploitation occurred in countries such as Thailand, Cambodia, and India, through the 
recruitment, deception, or violence of intermediary firms with mercantile purpose. 

For a female body, childbearing and childbirth itself is an extremely difficult process, and to 
unambiguously predict that a baby will be born healthy is impossible. We know of cases where, when using 
the method of reproductive technology under study, a child was born with physical defects or was disabled. 
In such cases, under the agreement, the surrogate mother abandons the child and transfers it to the biological 
parents, the parents also abandon their biological child due to physical defects. In such cases, the child is 
legally transferred to the state government bodies, where the child was born. In other words, a potentially 
desirable child remains orphaned and deprived of parental care. We consider such a violation of the rights 
of the child inadmissible, and we see the need to state in the specialized legislation an obligation 

                                                      
1 How Ukraine almost became the center of surrogacy. <https://www.dw.com/uk/як-україна-ледь-не-стала-
світовим-центром-сурогатного-материнства/a-45289790>. 
2 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80>.  
3 Наказ про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні 2013 
(Міністерство охорони здоров’я України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13>. 
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of (commissioners) potential parents of the child to take the child. The case of Baby Gummy1 related to 
surrogacy is known worldwide. According to the surrogacy agreement, the Thai resident gave birth to twins 
for the Australian couple, unfortunately one of the children was born with Down syndrome and heart disease. 
The commissioning parents took only a healthy girl Pipah to Australia and left the sick girl in Thailand. 
We believe that this negative experience should serve as an example for all states in which surrogacy is 
permitted to establish the obligation to take a child born for them. 

The only exception can be cases of gross breach of agreement by a surrogate mother, which took 
place in 1998 and was named Baby Doe2. Where a surrogate mother did not obey the rules of conduct 
during the insemination, and she was actually carrying the child from her cohabitant. The child was born 
with hydrocephalus (brain disease). The commissioner abandoned the child and demanded DNA analysis 
at the initiative of the commissioner (potential father) and it turned out that the child is not related 
to him genetically. 

It is also worth noting that fraudulent actions on the part of the medical clinic are possible. An example 
is the case of Paradiso and Campanelli against Italy, which has been heard by the European Court of Human 
Rights. «The expert concluded that the results of the DNA typing of Giovanni Campanelli and the DNA of the 
minor child exclude the assumption that Giovanni Campanelli is the biological father of the child. The juvenile 
court ruled that the applicants no longer had the right to participate in the child adoption hearing, since they 
were neither the parents of the child nor the family within the meaning of the provisions of the Adoption Act 

3». The child was taken to an orphanage, and in 11 months the child was adopted. Thus, the EU court upheld 
the position of the Italian authorities to terminate the guardianship of a child who is not genetically their, even 
though the child was born under a surrogacy agreement. The court also disregarded the recommendation of a 
psychologist who noted that the child was healthy and surrounded by the love of parents, grandparents, and 
other family members, and separation from this family could negatively affect the child’s psychological health. 
«In her opinion, it can cause somatic symptoms and negatively affect the psychophysical development 
of the child, and in the long-term perspective psychopathic symptoms may intensify4». 

The statement of Carla Spivack is reflected in the given case: «States have widely differing laws, some 
enforcing surrogacy contracts, some banning them entirely, and some allowing them under certain 
circumstances. Many states have no laws regarding surrogacy contracts at all. No single statutory regime has 
won widespread acceptance. As a result, courts are often left to decide parenthood disputes arising from these 
contracts, and employ a range of theories by which to do so: intent, contract, genetics, gestation and, rarely, 
best interests of the child5». We believe that in cases of conflict between the laws of different states regarding 
surrogacy, adoption should be used as the best way for the benefit of the child to live with a family that is 
really willing to do so. As Daniel Gruenbaum notes «The adoption of the child by the commissioning parents 
should be seen as an alternative and adequate solution to the limping legal parenthood that would otherwise 
arise from the non-recognition of a surrogacy judgment6». These principles would allow to abide by the 
Convention on the Rights of the Child7 and to provide the child with the best favorable conditions for their 
harmonious growth and development. 

Another glaring problem is transferring the child to commissioners. 
National legal acts (for example, in the US) define that «a surrogate mother» is an adult woman who 

is not the prospective mother of the child and enters into the surrogacy agreement for the purpose of carrying 
a child conceived using other people’s gametes rather than her own»8. However, the psychological state 
                                                      
1 Surrogacy Why the world needs rules for ‘selling’ babies. BBC News. <https://www.bbc.com/news/health-
47826356>. 
2 Extraordinary surrogacy "case Baby Doe". <https://za-y-ac.livejournal.com/2687588.html>. 
3 European Court of Human Rights Grand Chamber case of "Paradiso and Campanelli v. Italy" < 1 >  
(application n 25358/12) < 1 >. <https://gkrfkod.ru/pract/postanovlenie-espch-ot-24012017/>. 
4 European Court of Human Rights Grand Chamber case of "Paradiso and Campanelli v. Italy" < 1 >  
(application n 25358/12) < 1 >. <https://gkrfkod.ru/pract/postanovlenie-espch-ot-24012017/>. 
5 Spivack, C. (2010). The law of surrogate motherhood in the United States. The American Journal of Comparative 

Law, 58, 1, 97-114. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2009.0042>. 
6 The American Journal of Comparative Law (2012), 60, 2, 475-505. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2011.0010>. 
7 Конвенція про права дитини 1989. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021>. 
8 Брашовяну, А. (2013). Міжнародний досвід законодавчого регулювання питання використання ... сурогатне 

материнство). Київ. 
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of a woman who is carrying a baby for 9 months should be taken into account. During pregnancy, the female 
body undergoes internal changes that affect both psychological perception and vulnerability of the female 
mental state. A potential possibility arises that it will be difficult for a woman to give the child away after the 
act of delivery, even if genetically a child is a stranger to her. Women who became surrogate mothers 
experienced increased maternal instinct and psychological anxiety. An example of these considerations is the 
decision of the district court of the Odessa region, which states that on June 31, 2009, an agreement was 
concluded between a surrogate mother and (genetic parents) with the subject of surrogate motherhood. The 
surrogate mother, fulfilled the terms of the agreement, gave birth to a baby girl and registered the child as her 
own, by which she did not fulfill the conditions of the above agreement. At the hearing, the surrogate mother 
explained her decision by saying that she was «well aware of the requirements of the surrogacy agreement 
but began to feed the baby and therefore decided to give the baby her surname. Although it does not deny the 
fact that genetically the baby was conceived by the commissioners1» in this case, the court defended the 
interests of biological parents and legally recognized their paternity. This case clearly demonstrates that it is 
necessary to make provision in the surrogacy agreement for the transfer of the child to biological parents as 
soon as possible. After all, finding a child with a surrogate mother in the postpartum period will bring to the 
woman certain sufferings or reproaches of conscience, which complicates the relationship between the parties 
to this agreement, which are already difficult. We believe that this proposal can positively influence the 
surrogate mother and give its results. 

It should also be taken into account that many women face the problem of postpartum depression after 
giving birth, which can also be an additional cause of difficulty separating a baby from his/her mother. 
Therefore, there is a need for some psychological support for the surrogate mother. 

Since in most countries under study, a mother is considered a woman who gave birth to the child and 
sometimes it is not taken into account that a surrogacy agreement has been concluded, there is a potential risk 
for commissioners not to have their genetic child, and litigation about recognizing paternity is extremely 
complex and long-lasting. Considering that the commissioners have spent considerable financial resources, 
it is also extremely difficult to recover them through the court due to the different conflicts and different legal 
regulations. In this regard, one should pay particular attention to the choice of a surrogate mother and take 
into account the presence of at least two children of her own, which will potentially reduce the risks of not 
fulfilling all the terms of the agreement by the surrogate mother. 

Conclusion. In the modern globalized world, we are seeing a rapid development of science that allows 
us to improve our lives qualitatively. Fifty years ago, infertile people did not have the ability to have their 
children genetically. 

Today, a clear, specialized legislative regulation of commercial surrogacy, both in Ukraine and in 
countries where it is absent, has been a demand of the time. This legislation should provide for the legal status 
of all participants in the relationship of this procedure and define the child as the core value with the child’s 
interests preceding all others. And to establish appropriately guaranteed confidentiality, which must be 
respected by the medical staff that performs the procedure. Also, it is proposed to provide the surrogate child 
with a right to acquire the nationality of their biological parents. And in countries where this method of 
reproductive technology is prohibited, there should be the possibility of adoption as a legitimate solution to 
conflicts. We also believe that the interests of the child should be respected in each of the cases of surrogacy 
and the commissioners should be obliged to take away the child whom the surrogate mother refused, 
regardless of the child’s state of health. Even if the commissioners abandon the child after recognizing their 
paternity, it will have completely different legal consequences and could provide a better life for the child. 
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IMPLEMENTATION AND COMPLIANCE  

OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STANDARDS  

IN THE BRANCHES OF NATIONAL PUBLIC LAW 

Ukraine is an independent, democratic, rule-of-law state that recognizes the rule of law as the 
fundamental principle of civil society formation. In order for these principles to become a reality, 
the necessary conditions for the establishment and development of a strong legal system must be 
provided. The international community has recognized that the primary task of the state is to 
ensure human rights and freedoms and decent living conditions. The origin and definition of 
"standard" are defined in the article. The sources and scope of influence of international and 
European standards in the legal system are distinguished. The authors investigated the state of 
implementation and adherence to international and European standards in public branches of 
national law of Ukraine, including constitutional, financial, administrative, criminal procedural law. 
The focus is on access to justice. Some shortcomings related to the integration of international 
and European norms into Ukrainian law are identified. 
Keywords: standard, international standard, European standard, implementation, public 
branches of law. 

Постановка проблеми та її актуальність. Наближення до європейських цінностей є найбільш 
актуальним питанням для українського суспільства впродовж тривалого періоду часу. Таке прагнення 
вимагає від вітчизняної правової системи певних змін, які в ідеалі спрямовані на підвищення рівня 
суспільного життя всередині країни та покращення її становища на міжнародній арені. Реформування 
національних правових засад відбувається шляхом їх адаптації до міжнародних та європейських 
стандартів. Однак на практиці прослідковується певні недоліки такої імплементації, які найбільш 
помітні у галузях публічного права, де держава має широкий перелік повноважень. Тобто 
актуальність окресленої тематики зумовлена її дискусійністю як на практичному, так і теоретичному 
рівні, що потребує вивчення стану дотримання загальновизнаних світовою спільною стандартів 
в публічному праві України, визначення невідповідності положень національного права цим 
стандартам та виявлення причин таких невідповідностей у контексті євроінтеграційних та 
глобалізаційних перетворень. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми дотримання та реалізації міжнародних і 
європейських правових стандартів у національній правовій системі неодноразово ставали предметом 
розгляду багатьох українських науковців, зокрема Баймуратова О.В., Легкої М.О., Лоскутова Т.О., 
Ментуха Н.Ф., Рудика П.А., Хаустової М.Г., Шевчук О.Р., Юринець Ю.Л. Однак, не зважаючи 
на численні напрацювання в юридичній науці, питання щодо впровадження міжнародних вимог та 
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імплементації стандартів ЄС у галузі публічного права України не є однозначно вирішеними та 
потребують подальшого аналізу і вивчення, зокрема в аспекті вдосконалення організаційно-
правового забезпечення захисту прав людини, а також розвитку державних інституцій в умовах 
правової модернізації. 

Метою статті є дослідження впливу міжнародних та європейських правових стандартів 
на процес трансформації і формування правової системи України, вивчення проблем їх імплементації 
у національне законодавство та шляхів підвищення якісних показників реалізації і дотримання. 

Виклад основного матеріалу. Поняття міжнародних та європейських стандартів широко 
використовується у літературі та нормативно-правових актах, але однозначне визначення даного 
терміна поки що відсутнє. Проте, беручи до уваги тлумачні словники англійської мови, де слово 
«стандарт» характеризується ознаками певного явища, що встановлені компетентним органом, 
загальною згодою або звичаєм як правило, приклад чи модель, стандарт варто розуміти як зразок, 
який використовується для перевірки якості певного об’єкта. Поняття міжнародних та європейських 
стандартів виникло у зв’язку з міжнародним визнанням та дотриманням норм міжнародно-правових 
актів, таких як, наприклад, Загальна декларація прав людини 1948 р. 

На сьогодні міжнародні стандарти використовуються в усіх сферах правового регулювання, 
найпоширенішими з яких є стандарти, що регулюють технічну сферу. Однак суспільні відносини 
неможливо уявити без загальновизнаних норм, зокрема тих, що формуються для європейської 
спільноти Радою Європи та Європейським Союзом (далі – ЄС). Це стандарти щодо захисту прав 
людини, охорони довкілля, інших конституційних прав і свобод людини та громадянина тощо. 
Основним джерелом стандартів ЄС є Установчі договори. Так, Договір про функціонування ЄС 
містить стандарти у таких пріоритетних сферах суспільних відносин як права людини, транспорт, 
сільське господарство й рибальство, економічна й монетарна політика, зайнятість, соціальна політика 
тощо. Класичним прикладом закріплення спільних цінностей є Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 р., що фіксує їх у формі принципів. Зміст цих принципів багато в чому 
визначається Європейським судом з прав людини, який суттєво впливає на їх змістове наповнення та 
реалізацію з практичної точки зору. Варто погодитися з Хаустовою М. Г. щодо обов’язковості цих 
стандартів для України, оскільки визнання пріоритету людської цінності, прав і свобод, закріплених 
у ст. 3 Конституції України, сприйняття міжнародних виборчих стандартів тощо підтверджує 
дотримання Україною міжнародних та європейських стандартів1. 

Однак після тривалого виконання Україною Угоди про партнерство і співробітництво 
з Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 1994 р. завдання із забезпечення 
євроінтеграції й досі є актуальним. Це свідчить про не ефективність роботи з імплементації 
європейських стандартів у вітчизняне право. Юринець Ю. Л. зазначає , що в українському 
законодавстві, перш за все у Конституції України, не вирішене питання про співвідношення 
національного законодавства з міжнародними договорами, які не потребують ратифікації 
Верховною Радою України; обов’язковими рішеннями міжнародних органів та організацій, судових 
установ та ін., окрім, можливо, рішень ЄСПЛ (ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини»). Невизначеність статусу міжнародних договорів, 
інших, ніж такі, що підлягають ратифікації Верховною Радою України, є загальною вадою 
законодавства України. Ще одним недоліком науковець визначає невиправдану затримку 
ратифікації міжнародних угод. Наприклад, загальна кількість конвенцій, угод, кодексів, протоколів 
Ради Європи щодо прав і свобод людини станом на 2017 р. становить 173 документи. Україна 
приєдналася лише до 32 і підписала ще 10. Дотриманню міжнародних та європейських стандартів 
суперечить і відсутність реальної відповідальності владних суб’єктів за порушення законодавства, 
зокрема, за порушення прав громадян2. 

Одночасно з укладенням в 1994 році Угоди про партнерство і співробітництво з Європейськими 
Співтовариствами та їх державами-членами ще одним кроком на шляху адаптації до європейських 
стандартів стало підписання Генеральної угоди про торгівлю послугами (GATS). Відповідно до цих 
                                                      
1 Хаустова, М.Г. (2017). Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Вісник 

Національної академії правових наук України, 2, 43-53. 
2 Юринець, Ю.Л. (2017). Проблеми імплементації вітчизняного публічного права до acquis Європейського 
Союзу. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні 

аспекти: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2017 р., м. Полтава). 
Полтава, 1, 195-198. 
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актів Україна повинна була імплементувати такі міжнародні стандарти фінансових послуг як 
«Основні принципи ефективного банківського нагляду» Базельського комітету, «Основні принципи 
страхування» Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю, «Цілі та принципи 
регулювання обігу цінних паперів» Міжнародної організації комісій з цінних паперів тощо. 
Ментух Ф. М. зазначає, що чинне законодавство України у сфері фінансових послуг відповідає 
основним стандартам законодавства ЄС. Однак поряд з низкою позитивних змін існують деякі 
невирішені питання, що стосуються як суті відносин страхування (недостатня урегульованість 
відносин перестрахування), так і формальних, процедурних питань (неузгодженість положень 
підзаконних нормативних актів між собою, необхідність оновлення положень, що у них містяться). 
Актуальними залишаються питання неузгодженості дій органів виконавчої влади у сфері адаптації, 
відсутності механізму контролю Верховної Ради України за відповідністю українського 
законодавства та законопроектів, що знаходяться на розгляді парламенту, вимогам та положенням 
законодавства ЄС1. 

З квітня 2018 року триває Проект щодо посилення імплементації європейських стандартів прав 
людини в України, сторонами якого є безпосередньо ЄС та державні органи України. Заходами, що 
передбачені Проектом, є проведення правоохоронної реформи (зокрема створення Державного бюро 
розслідувань), розвиток інституту захисту прав Уповноваженим з прав людини та національного 
превентивного механізму, активне використання практики Європейського суду з прав людини та 
навчання юристів за європейськими освітніми програмами з захисту прав людини2. В Україні дійсно 
було створено Державне бюро розслідувань, але реалізація інших заходів є доволі сумнівною. 
Наприклад, монітори національного превентивного механізму проти катувань відвідують лише малу 
частку пенітенціарних закладів у державі, а захист прав ув’язнених в Україні досі залишається 
формальністю. 

Ще одним проектом є Twinning – це форма співробітництва між державними адміністраціями 
та уповноваженими органами держав-членів ЄС та державними органами України, яка передає ноу-
хау та найкращі практики між державними адміністраціями країн-членів ЄС та їхніми українськими 
колегами. Згідно з оцінкою Європейської комісії, Україна вважається однією з лідерів серед країн 
Європейського інструменту сусідства та партнерства (16 країн) відповідно до кількості виконаних 
проектів Twinning, а також проекти, які перебувають на стадії впровадження. Успішним результатом 
є діяльність Національного агентства України з питань державної служби, яка відповідає 
європейським вимогам та сприяє адаптації вітчизняного права до стандартів ЄС3. 

Міжнародні стандарти вплинули на розвиток національного адміністративного права, яке 
регулює управлінську, виконавчо-розпорядчу діяльність державних органів, суспільних організацій 
та посадових осіб. Об’єктами їх управління виступають усі сфери суспільного життя: наука, 
економіка, правопорядок тощо, у зв’язку з цим такі відносини регулюються численними 
нормативними актами. Визнання розвитку вітчизняного адміністративного права у напрямку 
європейських стандартів викладено у Концепції адміністративної реформи в Україні4, яка має на меті 
становлення України як цивілізованої європейської держави з ефективним рівнем функціонування 
виконавчої влади5. У процесі демократизації та прагнення наближення до європейських цінностей 
зростає роль і значення локальної демократії, а саме інституту місцевого самоврядування. Основним 
загальновизнаним стандартом для цього інституту є Європейська хартія місцевого самоврядування 
1985 р. Вітчизняна модель органів місцевого самоврядування змінюється, такі органи набувають 

                                                      
1 Ментух, Н.Ф., Шевчук, О.Р. (2016). Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом 
європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Актуальні проблеми правознавства, 
1, 68-72. 
2 Enhancing Implementation of the European Human Rights Standards in Ukraine (2018). Council of Europe. 
<https://www.coe.int/en/web/national-implementation/ukraine-enhancing-implementation-of-the-european-human-
rights-standar> (2020, лютий, 14). 
3 Twinning. European Union (2020). <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/twinning> 
(2020, лютий, 17). 
4 Указ про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 (Президент України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. < https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98> (2020, лютий, 05). 
5 Легка, О.В. (2017). Поняття та значення міжнародних стандартів для адміністративного законодавства 
України. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права», 5, 60-65. 
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ширших повноважень, однак Баймуратов М. О. наголошує, що все частіше такі органи стають 
об’єктом політичних баталій, що значно знижує рівень значення такої форми управління. Варто також 
зазначити, що адаптація до європейських норм у даній сфері правового регулювання не може 
відбутися повністю, адже цей інститут відрізняється відповідними історичними, організаційними та 
ідеологічними ознаками1. 

Процес інтеграції стосується також особливої функції держави, яка здійснюється судами – 
правосуддя. Про це свідчать зміни до Конституції України щодо правосуддя, які були внесені у червні 
2016 року. Рудик П. А. наголошує на доцільності визначення поняття «правосуддя» 
на законодавчому рівні. Згідно з Конституцією України єдиними державними органами, які 
здійснюють правосуддя від імені держави, є суди. В Основному Законі закріплено положення, що 
«правосуддя в Україні здійснюють виключно суди», а «делегування функцій судів, а також 
привласнення цих функцій іншими органами або посадовими особами не допускається». Такі 
конституційні положення, на думку науковця, цілком відповідають міжнародним та європейським 
стандартам, які закріплені в «Основних принципах незалежності судових органів», схвалених 
резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Варто погодитися 
з автором щодо доцільності врегулювання класичного інституту суду присяжних, який є поширеним 
у провідних країнах світу. Зокрема, наявність такого потужного інструменту як суд присяжних сприяє 
позбавленню адміністративного тиску та корупції в органах судової влади2. 

Реформування кримінальної юстиції є важливим завданням для України, зокрема це 
прослідковується у постійних змінах та доповненнях у кримінальних процесуальних актах. Однак 
деякі норми Кримінального процесуального кодексу України не відповідають європейським 
стандартам прав людини. Зокрема, Лоскутов Т.О. наголошує на невідповідності норм, що 
уможливлюють затримання неповнолітньої особи без судового рішення до шістдесяти годин. Ці 
норми не узгоджується з положеннями п. 15 Рекомендації N Rec (2003) 20 про нові підходи 
до злочинності серед неповнолітніх і про значення правосуддя у справах неповнолітніх, у якому 
зазначається, що неповнолітні не можуть перебувати від вартою у поліції довше ніж сорок вісім 
годин, а для наймолодших даний строк має бути по можливості знижений. На думку автора, є такою, 
що порушує закріплене у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право 
на справедливий суд, норма щодо уповноваження прокурора (сторону обвинувачення) першим у суді 
допитувати обвинуваченого. Це пов’язано з тим, що прокурор у попередньому допиті може «зіграти 
на випередження» щодо версій подій захисту та обмежити право обвинуваченого на ефективну участь 
у судовому розгляді, унеможливити наведення виправдувальних фактів3. 

Висновки. Отже, процес адаптації українського права до міжнародних та європейських 
стандартів триває. Аналізуючи галузі публічного права України, можемо дійти висновку, що держава 
ефективно намагається дотримуватись та реалізовувати загальновизнані світові норми для 
підвищення рівня життя населення, розвитку правосвідомості та громадянського суспільства. За 
період євроінтеграції було реформовано чимало нормативно-правових актів, які регулюють усі галузі 
публічного права. Однак, чимало державних інститутів вимагають доопрацювання, про що свідчать 
зауваження з богу європейської спільноти. Задля цього необхідним є оновлення основних 
кодифікованих актів, подолання прогалин національного законодавства шляхом прийняття нових 
нормативно-правових актів на виконання укладених міжнародних договорів, створення дієвого 
механізму контролю за дотриманням законності суб’єктів владних повноважень, боротьба 
з корупційними явищами та наближення до європейських цінностей. Важливим є розуміння, що 
імплементація міжнародних та європейських норм повинна носити не декларативний характер, а бути 
спрямована на реалізацію та покращення рівня життя громадян. 

                                                      
1 Баймуратов, М.О. (2017). Формування національної моделі місцевого самоврядування з урахуванням 
європейських стандартів. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, 

науковців, профспілок та громадськості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(08 грудня 2017 р., м. Київ). Київ, 57-61. 
2 Рудик, П.А. (2019). До питання відповідності основних оновлених конституційно-правових засад щодо ролі 
судів і присяжних у здійсненні правосуддя в Україні міжнародним і європейським стандартам. Часопис 

Київського університету права, 2, 54-59. 
3 Лоскутов, Т.О. (2019). Відповідність окремих норм Кримінального процесуального кодексу України 
європейським стандартам забезпечення прав людини. Підприємництво, господарство і право, 8, 203-207. 
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The article is devoted to the coverage of the category of urgent cases, as well as their connection 
with other categories of separate cases of administrative justice. Having analyzed the scientific 
and theoretical approaches to the institute of urgent cases in the context of other separate 
categories of administrative cases, the special procedure for their realization has been clarified 
and it is proved that the main factors that cause the association of administrative cases by types 
of separate cases are legal expediency and reasonableness, aimed at achieving optimization and 
efficiency of administrative justice. According to the results of the comparative analysis of certain 
categories of cases in foreign law, it is found out that summary proceedings are expedient only 
when the case does not need to establish in court the additional factual data concerning the 
circumstances of the case and in the absence of legal or factual difficulties. 
Keywords: administrative justice, summary judgment, separate categories of cases, classification 
of separate categories of cases, urgent administrative case. 

Formulation of the problem. Changes in procedural legislation, caused not only by the need to 
improve the rules of law, but also by the next stage of judicial reform in Ukraine, touched upon the regulation 
of the institute of certain categories of court cases in administrative justice, to which the legislator referred to 
complex, urgent, typical and exemplary cases. The category of urgent administrative case is a dynamic 
phenomenon and has a peculiar meaningful content, a special order of realization, as well as interconnection 
with other categories and legal institutes of administrative justice. Therefore, based on the analysis of existing 
doctrinal and regulatory sources, it becomes necessary to investigate these connections, to outline topical 
issues of the category of urgent cases in administrative justice as a multidimensional phenomenon, 
a multifaceted object that is logically classified, to study foreign experience in regulating the term regulation 
proposals for improvement of domestic administrative procedural legislation. 

Analysis of recent research and publications. Separate categories of urgent administrative cases 
were the subject of scientific search for such scientists as M.M. Arakelyan, O.V. Bachernikova, 
S.M. Braychenko, T.F. Veselskaya, O.A. Zhuravsky, I.A. Kachur, K.S. Pashchenko, V.B. Rusanova, 
M.I. Smokovich, A.A. Chernikov and others, however, there is no complex scientific works devoted to urgent 
cases as part of certain categories of court cases in administrative justice. 

Presenting main material. Effective study of the object and phenomenon is impossible without the 
development of appropriate classification systems, especially those that reflect their fundamental specificity. 
The scientific and practical importance of classification is that it helps to identify problems in the existence 
of an object, its connections and development. The division of administrative cases into certain groups (types) 
is not only theoretical but also practical, since the type of administrative case influences the order of its 
consideration, application of general (ordinary) or differentiated procedural form. The role of classification 
is to strike the optimum balance between the content of the public dispute and the degree of formalization of 
the proceedings in which it is settled. Disclosure of features, characteristics of a particular type of disputes 
allows to unify the procedure for their consideration1. Separate special rules for dealing with certain 
categories of cases are introduced to eliminate (prevent) the ambiguity of procedural regulation. By means 
of classification of objects their division into kinds is carried out, which allows to study more deeply 

                                                      
1 Мовчун, О. (2015). Класифікація службових спорів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія: Юридичні науки, 2(2), 156-160. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_2%282%29__33>  
(2020, March 19). 
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their features, to distinguish characteristic features, interconnection of the general and separate, to reveal 
commonality and differences, to understand the specifics of their functioning in the mechanism of legal 
regulation, to provide a clearer position of the legislator and persons applying the rules of law when making 
decisions, deepen the process of cognition, systematically approach the study of such objects, phenomena1. 

In the legal literature, urgent administrative cases define the following categories of disputes, 
the peculiarities of the proceedings in which are determined by urgent, immediate procedural actions 
and decisions. 

It should be noted that urgent cases at the same time as complex cases in the Code of Administrative 
Judiciary of Ukraine (hereinafter – CAJ) are called separate categories of administrative cases, for which this 
Code specifies the peculiarities of lawsuit. In particular, the following features are specific: a) notification of 
the case participants on the date, time and place of the hearing; b) filing the merits of the case; c) calculation 
of procedural terms; d) proclamation and service of court decisions; e) the order of appeal and cassation 
appeal of court decisions (Art. 268–272 of the CAJ)2. 

The Administrative Category Classifier uses a different approach to the criteria for combining these 
case categories. By category, disputes are also joined in court reporting, although they are referred to 
as categories of cases (such as electoral and referendum disputes, public order and security disputes, etc.). 
At the same time, the rules for the consideration of individual urgent cases are constantly mentioned in court 
decisions of administrative courts, in particular with reference to the belonging of the case to the category 
of urgent cases3. 

So, from a theoretical point of view, given the substantive content of the notion of urgency, by which 
cases are grouped in the CAJ, it seems more correct to consider urgent cases not as a category 
of administrative cases, but as a kind of them. 

The legislator defines 15 categories of urgent cases, while urgent cases can have the characteristics 
of typical cases and, accordingly, belong to cases of little complexity. Since the links between the types 
of administrative cases are quite extensive, their signs may indicate the complexity of the approach in this 
matter, the exclusive affiliation of the case to a specific type is only stated by legislative indication, in 
particular, its complexity or urgency. Some urgent cases are characterized by a large number of specific 
features, covering almost all defined criteria (eg. disputes provided by Art. 273, 275 of the CAJ etc.), and 
some – are characterized only by some of them, in particular, jurisdiction, term of consideration or the order 
of appeal (Art. 282 of the CAJ) or execution (Art. 285 of the CAJ)4. 

Urgent administrative cases include: proceedings in cases of: appealing decisions, actions or omissions 
of election commissions, referendum commissions, members of these commissions (Art. 273 of the CAJ of 
Ukraine); on clarification of the list of voters (Art. 274 of the CAJ of Ukraine); appeal against decisions, 
actions or omissions of executive authorities, local self-government bodies, mass media, news agencies, 
enterprises, institutions, organizations, their officials and officials, creative media workers and news agencies 
that violate election and referendum laws (Art. 275 of the CAJ of Ukraine); appeal of actions or omissions of 
candidates, their proxies, party, local party organization, their officials and authorized persons, referendum 
initiative groups, other referendum initiators, official observers from the constituent electoral bodies (Art. 276 
of the CAJ of Ukraine); in cases related to the election of the President of Ukraine (Art. 277 of 
the CAJ of Ukraine); in cases of administrative claims by the executive authorities, local self-government 
bodies on establishing restrictions on the exercise of the right to freedom of peaceful assembly (Art. 280 of 
the CAJ of Ukraine); in cases of administrative actions for the removal of obstacles and prohibition of 
interference with the exercise of the right to freedom of peaceful assembly (Art. 281 of the CAJ of Ukraine); 
in cases of guaranteed defense needs (Art. 282); in cases on the request of the bodies of revenue and fees 
(Art. 283 of the CAJ of Ukraine); in cases concerning the request by the Security Service of Ukraine for the 
seizure of assets related to the financing of terrorism and related to financial transactions suspended in 
accordance with a decision taken on the basis of resolutions of the United Nations Security Council, the arrest 
                                                      
1 Гордєєв, В.В. (2012). Класифікація фактичних складів в адміністративному судочинстві. Форум права, 1, 204-208. 
<http://forumprava.pp.ua/> (2020, March, 19). 
2 Кодекс адміністративного судочинства України 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20050706> (2020, March, 19). 
3 Єдиний державний реєстр судових рішень. <http://www.reyestr.court.gov.ua> (2020, March,19). 
4 Кодекс адміністративного судочинства України 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20050706> (2020, March 19). 
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of and access to such assets (Art. 284 of the CAJ of Ukraine); in cases of early termination of the powers of 
the People’s Deputy of Ukraine in case of non-compliance with the requirements for incompatibility with 
them (Art. 285 of the CAJ of Ukraine); in cases concerning the decisions, actions or omissions of the subjects 
of power to bring to administrative liability (Art. 286 of the CAJ of Ukraine); in cases concerning decisions, 
actions or omissions of a state executive service body, a private executor (Art. 287 of the CAJ of Ukraine); 
in cases of administrative claims concerning: forced return or forced expulsion of foreigners or stateless 
persons outside the territory of Ukraine (Art. 288 of the CAJ of Ukraine), detention of foreigners or stateless 
persons (Art. 289 of the CAJ of Ukraine)1. 

In general, a direct legislative statement regarding the mandatory affiliation of an administrative case 
to one or another variety is as follows: complex cases – 3 categories; urgent cases – 15 categories; cases of 
minor complexity – 11 species. As we can see, the legislator included complex and urgent cases in certain 
categories of administrative cases, and the list of cases of minor complexity was formed not only on certain 
categories of cases, but also varieties (typical cases) which do not have a clearly defined list of categories, 
which, in turn, points to their, so to speak, inexhaustible character. In addition, urgent cases can be indicative 
of typical cases, as well as belong to cases of minor complexity. 

It is worth noting that the signs of complex and urgent administrative cases do not have legislative 
support. The complexity of this is that it has some effect on the form of the proceedings – general or 
simplified. The classification of an administrative case in the category of urgent cases is also conditioned by 
the existence of such disputed legal relations in which a delay in the decision will lead to their leveling, loss 
of expediency, inability to take certain actions or to take certain decisions, to perform tasks assigned by the 
state to certain bodies. Urgency involves the prompt resolution of a public-law conflict, without prejudice to 
the full establishment of the circumstances of the case. The legislator under the term “urgent” united the 
majority of administrative cases, on which the peculiarities of the proceedings in the CAJ of Ukraine were 
highlighted prior to its updating (Chapter 6)2. Such peculiarities are predetermined, first of all, by the 
procedural deadlines for the commencement of proceedings and the hearing of the case, the announcement 
and delivery of court decisions, their appeal. As A. O. Chernikova rightly notes: “Public-legal relations are 
sufficiently branched, multi-vectored, and the disputes that arise therein also have different nature, which 
does not allow them to “enter” their decisions into a single procedural form, one procedural order, under 
uniform procedural conditions. That is, the solution of the problems of administrative justice in such cases is 
possible only in special cases: procedural terms, procedure and subjects to go to court and open administrative 
proceedings, the procedure and conditions for consideration and resolution of disputes, appeal against them 
in court decisions, their execution, etc.»3. 

Considering the issues of differentiation of the procedural form of administrative justice, 
A.O. Chernikova also noted that the SAC of Ukraine has chosen other criteria for merging administrative 
cases. Thus, according to the Classifier of categories of administrative cases, approved by the decision of the 
Council of Judges of Administrative Courts of Ukraine, all cases are divided into 14 species. And if the 
affiliation of certain administrative cases to the relevant category is clear: cases of disputes over ensuring the 
exercise of voting rights by citizens by elections and referendums (cat. 1) (Art. 172–188 of the CAJ 
of Ukraine); cases concerning disputes regarding the administration of taxes, collection of payments, and 
control over compliance with the requirements of tax legislation (cat. 8) (Art. 183-3 of the CAJ of Ukraine), 
cases of disputes concerning the maintenance of public order and security, national security and defense of 
Ukraine (cat. 3) (Art. 182, 183, 183-7 of the CAJ of Ukraine); disputes concerning the implementation of 
state policy in the sphere of economy (cat. 5) (Art. 183-6 CAS of Ukraine); cases concerning disputes 
regarding the provision of justice (cat. 11) (Art. 181 of the CAJ of Ukraine); cases of disputes concerning 
appeals of acts, actions or omissions of the Verkhovna Rada, the President of Ukraine, the High Council of 
Justice, the Supreme Judicial Council (Art. 171-1 of the CAJ of Ukraine), as well as cases of early termination 
of powers of the People’s Deputy of Ukraine (Art. 180, earlier these cases were referred to cat. 12 – disputes 
over public service relations) (cat. 13); some cases are not explicitly stipulated: regarding the appeal of 
                                                      
1 Кодекс адміністративного судочинства України 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20050706> (2020, March 19). 
2 Кодекс адміністративного судочинства України 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20050706> (2020, March 19). 
3 Черникова, А.О. (2016). Диференціація процесуальної форми адміністративного судочинства України:  
дис. … канд. юрид. наук. Київ, 105. 
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normative legal acts (Art. 171 of the CAJ of Ukraine) (can be referred to cat. 2); on appealing against 
administrative liability (Art. 171-2 of the CAJ of Ukraine) and on the appeals of the Security Service of 
Ukraine, Art. 183-4 of the CAJ of Ukraine) (these cases should be attributed to cat. 3 disputes concerning the 
maintenance of public order and security, national security and defense of Ukraine). The author rightly noted 
that the Code uses the phrase " on appeal cases…." and in the Classifier – "cases in disputes ..."1. 

The experience of many European countries shows that administrative courts can be an accessible and 
effective tool for protecting human rights, freedoms and interests against violations by public authorities and 
local governments. Therefore, taking into account the achievements of European states in the field of 
administrative process, legal standards developed at the European level is a prerequisite for the development 
and improvement of the theoretical and regulatory basis for the functioning of administrative courts in Ukraine2. 

Many EU member states have long been applying a simplified procedure for dealing with 
"insignificant" claims. At the same time, the criteria for determining the insignificance of claims are not 
always related to the price of the claim, as in Ukraine. Quite often, under the "insignificance" of claims, 
procedural law provides for the relative complexity of a particular category of cases. Because of this, 
simplified proceeding is often used to refer to certain categories of cases. And in some court proceedings, the 
cost of a lawsuit, which allows the application of the simplified order, depends on the category of the case. 

An analysis of foreign law and literature makes it possible to distinguish several features of simplified 
proceedings. The first is the derivative nature of the ordinary lawsuit. It is manifested in the fact that all 
simplified proceedings and procedures are derived from ordinary claim forms of civil rights’ protection and 
are modifications thereof. The second feature is the approximation of the civil procedural form, which is to 
replace the ordinary complex procedural form with simpler and "truncated" analogues. Third, there is a 
greater availability of simplified proceedings than the ordinary form of defense. Taking into account the 
components of access to court in the context of the § 1 Art. 6 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, it can be said that it may manifest itself in: – lower rates of court fees; – 
no requirement for mandatory professional representation, that is, allowing the person to act without a 
representative (lawyer). The fourth sign is the limited or specific effect of the principles of civil justice. Fifth 
is the expedited nature of summary proceedings resulting from the influence of other features3. 

Shortened procedures for public law disputes in administrative proceedings are present in the 
legislation of other countries, which is called "accelerated procedure", "simplified procedure", for example, 
in the Code of Administrative Procedure of Georgia dated July 23, 1999 (Art. 27-28-1), Code of 
Administrative Procedure of the Republic of Armenia of 28.11.2007 (Chapter 17), Administrative Procedure 
Code of Estonia dated 28.03.2015 (Art. 100). Thus, the Code of Administrative Procedure of Georgia of 
23.07.1999 provides for three forms of litigation: ordinary, summary (Art. 27) and accelerated (Art. 28 and 
28-1). The Spanish Law on Administrative Disputed Jurisdiction (1998) also provides for a shortened 
procedure for the consideration of public law disputes. The peculiarities of this procedure are that the case is 
heard in court orally and expedited (Art. 78). Such a principled approach of the legislator is based on the 
doctrinal position, according to which oral consideration differs from the written advantages, which include 
the simplicity and speed of actions taken, with the obligatory observance of the principle of immediacy. The 
law also sets out the types of public-law disputes when a case can be heard in summary proceedings. This 
procedure can be applied to disputes concerning the service in public administration bodies (in connection 
with the refusal of the decisions of the Sports Discipline Committee on the use of doping by athletes, the 
appeal of refusal to grant political asylum, as well as in claims not exceeding 30,000 euros. 

In France, the Code of Administrative Justice (2001), which contains legislative and regulatory parts, 
is in force. Thus, for example, Book IV of the Legislative Code called "Infringement proceedings at first 
instance» (L’introduction de l’instance de premier ressort); Book V – «The procedure of court decisions in 
urgent cases» (Le référé); Book VI – «The litigation» (L’instruction); Book VII – «The trial» (Le jugement); 
Book VIII – «Ways of appeal» (Les voies de recours); Book IX – “The Enforcement of Decisions” 
(L’exécution des décisions). At the same time, Books IV and VI do not contain legislative provisions, 
remaining only titles. The Regulatory Part of the Code also contains nine Books of the same title, but their 
                                                      
1 Качур, І.А. (2018). Інститут адміністративної справи в адміністративному судочинстві України: дис. … 
канд. юрид. Наук. Київ, 97. 
2 Хворостянкіна, А. (2005). Європейські стандарти адміністративного процесу. Юридичний журнал, 11, 100-109. 
<https://justinian.com.ua/article.php?id=2014> (2020, March, 19). 
3 Ткачук, О. (2017). Спрощене провадження: правова природа, ознаки, процедура. Закон і бізнес, 25 (1323). 
<https:// zib.com.ua/ua/sproschene_provadzhennya_pravova_priroda_oznaki_proced.html> (2020, March, 19). 
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provisions specify the content of the legislative part, that is, set out the appropriate legal procedure for the 
administration of administrative justice. 

Pursuant to the Law on Administrative Procedure of Latvia of 25.10.2001, administrative proceedings 
are carried out in the form of oral and written proceedings, whereby oral proceedings are considered to be a 
simplified and faster procedure for hearing the case. 

The Code of Administrative Procedure of 28 March 2015 also contains provisions relating to summary 
proceedings. Thus, the Code provides two forms of summary proceedings (written and simplified). 

Despite the general recognition of the French and German models of administrative justice as classic, 
there are some differences between them in the context of the consolidation of the institute of administrative 
proceeding1,2. In particular, in the German appeal the administrative act suspends its action, in the French – 
no. The German legislature, unlike the French one, does not distinguish certain categories of cases (disputes) 
with a clear system of administrative claims. In the absence of a definite concept of administrative case and 
its variants in both countries, it is possible to state the presence of urgent cases in France and typical cases – 
in Germany, and also shortened (accelerated) proceedings – in both. In addition, the legislator focuses equally 
on administrative disputes rather than on categories of cases. 

As regards the experience of other European countries, the procedural law of the Netherlands provides 
for summary proceedings, which are carried out in simple and urgent cases, as well as where a preliminary 
judgment is given. At the same time, decisions taken in the result of such proceedings are characterized by 
such features as: 1) the interim, temporary nature of the decision; 2) restorative character – a restoration 
measure; 3) lack of judicial review of evidence; 4) the possibility of appeal against a preliminary ruling. 

In my view, domestic law seems to be a useful approach to consider cases of administrative jurisdiction 
in summary proceedings only when there is no legal or factual complexity, all the facts relevant to the 
circumstances of the case are established. 

Conclusions. The Institute of Administrative Affairs, being a dynamic phenomenon, which is formed 
and developed in the domestic administrative justice, has a corresponding meaningful content, its own 
participants in the case, time limits, evidence base, includes: (1) the categories of administrative cases 
(disputes), the grounds for determining which are the subject of the dispute and the subject of the court, and 
(2) the types of administrative cases, the criteria for division of which are complexity; urgency and 
immediacy; the similarity of the legal relations of the parties and the legal norms they regulate (standard); 
higher level of typicality, an example for others (exemplary). The main factors behind the integration of 
administrative cases by type are the legal expediency and reasonableness aimed at achieving the optimization 
and efficiency of administrative justice. 
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The article explores the subject matter of the jurisdiction of anti-corruption bodies of criminal 
justice. As a result of the analysis of the legislation and theoretical representations, it is established 
that the subject matter of conducting anti-corruption subjects of criminal proceedings is not 
clearly defined due to the fact that it covers criminal offenses, which are directly defined in the 
Criminal Code of Ukraine and those that are not recognized as corruption by the criminal law. It is 
stated that in the case of applying the extended approach to the definition of corruption offenses, 
some discrimination is revealed in view of the legal regulation of the relevant list of crimes in the 
Criminal Code of Ukraine. It is concluded that legal uncertainty in the regulation of the subject 
matter of the Supreme Anticorruption Court may be an occasion for participation in criminal 
proceedings of a court that does not meet the characteristics of a court established by law. 
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Актуальність теми дослідження. Дієвість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, 
які вчинили корупційні злочини, обумовлюється правовою визначеністю кримінального та 
кримінального процесуального законодавства. Зокрема, від нормативних приписів, що 
регламентують предмет відання суб’єктів антикорупційних органів кримінального судочинства, 
залежить ефективність проведення досудового розслідування та судового розгляду корупційних 
злочинів. Нечітке окреслення предмету відання вказаних органів може мати наслідком неможливість 
якісного здійснення кримінального провадження та виконання його завдання стосовно захисту членів 
українського суспільства від корупційних злочинів. Тому актуальним є наукове опрацювання питання 
щодо предмету відання антикорупційних органів кримінального судочинства. 

Стан дослідження. Проблемні питання предмету відання органів кримінального судочинства 
вивчали такі вчені: Р.Г. Ботвінов, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевий, Ю.А. Єременко, В.С. Зеленецький, 
О.В. Капліна, В.В. Карпунцов, О.С. Козерацька, Л.М. Лобойко, С.В. Оверчук, А.А. Омаров, 
М.А. Погорецький, О.Ю. Татаров та інші. Водночас, дослідження вчених стосувалися загальних 
питань предмету відання суб’єктів кримінального провадження, науковці не приділяли уваги 
теоретичному опрацюванню предмету відання антикорупційних органів кримінального судочинства. 

Метою статті є дослідження предмету відання антикорупційних органів кримінального 
судочинства. 

Виклад основних положень. Розглянемо предмет відання антикорупційних органів 
судочинства – детективів Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ, Національне 
бюро), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП), Вищого антикорупційного суду 
(далі – ВАКС). 
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Кримінальний кодекс України (далі – КК) не містить визначення корупційного кримінального 
правопорушення та надає вичерпний перелік злочинів, які відносяться до корупційних у примітці 
до ст. 45, де вперше згадується про такі злочини. Корупційними злочинами відповідно до цього 
Кодексу вважаються злочини, передбачені ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх 
вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені ст.ст. 210, 354, 
364, 364-1, 365-2, 366-1, 368-369-2 цього Кодексу1. 

О.О. Дудоров відмітив, що відсутність у примітці ст. 45 КК тієї чи іншої статті Особливої 
частини КК означає, що вчинення передбаченого нею злочину не повинно тягнути за собою 
спеціальних негативних наслідків, встановлених Загальною частиною КК для тих, хто вчинив 
корупційні злочини. Автор погоджується з позицією, яка зазначається в літературі, що закріплений 
у примітці ст. 45 КК перелік корупційних злочинів є вичерпним і поширювальному тлумаченню 
не підлягає. У результаті особа, яка вчинила злочин, що фактично є корупційним, цілком легально 
уникає спеціальних правових наслідків, встановлених для корупціонерів2. 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК) відповідно також не містить 
визначення корупційних кримінальних правопорушень (що є цілком логічним), та регламентує 
розслідування вказаних кримінальних правопорушень, визначаючи підслідність спеціально 
створеного антикорупційного підрозділу – НАБУ шляхом встановлення визначеного переліку 
кримінальних правопорушень із зазначенням певних умов. 

Те, що вказані кримінальні правопорушення, підслідні НАБУ, законодавець розуміє як 
корупційні можна зробити висновок з того, які завдання покладені на даний орган. Так, відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» на органи НАБУ 
покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття саме корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданням 
Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими 
посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці3. 

Так, відповідно до ч. 5 ст. 216 КПК детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування 
злочинів, передбачених ст.ст. 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб 
публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 КК, якщо наявна хоча б одна з таких умов: 
1) визначений спеціальний суб’єкт, 2) визначений розмір предмета злочину або завданої шкоди, 
3) вчинення злочинів, передбачених ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 КК щодо визначених службових осіб. 

Отже, маємо те, що окремо визначений перелік корупційних кримінальних правопорушень 
у КК, та одночасно у КПК визначений перелік корупційних кримінальних правопорушень, який 
становить предмет відання спеціального антикорупційного органу розслідування. При цьому вказані 
переліки корупційних кримінальних правопорушень не збігаються. 

Відповідно до визначення у Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
можна відмітити, що НАБУ розслідує не усю сукупність корупційних кримінальних правопорушень, 
а лише їх частину, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. Отже, предмет 
відання органів розслідування НАБУ має відповідати частині сукупності корупційних 
правопорушень, визначених КК. Так і є, серед корупційних кримінальних правопорушень, які 
зазначені у КК правопорушення, передбачені ст. 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364-1, 365-2 КК не входять 
до предмету відання детективів НАБУ, визначеного у кримінальному процесуальному законодавстві. 
Дані кримінальні правопорушення, незважаючи на те, що вони визначені як корупційні, у разі їх 
вчинення спеціальним суб’єктом є частиною предмету відання Державного бюро розслідувань (далі – 
ДБР), у іншому разі є частиною предмету відання органів розслідування Національної поліції. 

Проте, щодо деяких кримінальних правопорушень предмет відання детективів НАБУ виходить 
за межі корупційних кримінальних правопорушень. Наприклад, до підслідності НАБУ віднесено 
кримінальні правопорушення, передбачені ст. 206-2, 209, 211 КК, які не зазначені у КК як корупційні, 
                                                      
1 Кримінальний кодекс України 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%EA%EE%F0%F3%EF%F6#w13> (2020, березень, 13). 
2 Дудоров, О.О. (2017) Яким бути переліку корупційних злочинів? Кримінальне право: теорія і практика 

(вибрані праці). Київ: Ваіте, 455.  
3 Закон України про Національне антикорупційне бюро України 2014 (Верховна Рада України). Офіційний 

сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18> (2020, березень, 16). 
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незалежно від суб’єкта їх вчинення та інших умов. Проте у кримінальному процесуальному 
законодавстві за певних умов вказані кримінальні правопорушення є підслідними саме 
антикорупційному органу розслідування. 

У КПК визначено підсудність ВАКС. Даному суб’єкту підсудні кримінальні провадження 
стосовно корупційних злочинів, передбачених в примітці ст. 45 КК, ст.ст. 206-2, 209, 211, 366-1 КК, 
якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 216 КПК. 

Отже, законодавець об’єднав у предметі відання ВАКС корупційні кримінальні 
правопорушення, зазначені у КК, та ті правопорушення, які підслідні НАБУ та не входять у перелік 
корупційних, відповідно до КК. Останні при цьому у тексті запровадженої до КПК ст. 33-1 
«Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду» також названі корупційними. 

Отже, можна помітити, що три різні закони, які стосуються регулювання кримінального 
провадження, надають нам три різні варіанти визначення корупційних кримінальних правопорушень, 
що свідчить про прояв правової невизначеності. 

Окремим проблемним питанням, на нашу думку, є віднесення до предмету відання таких 
спеціалізованих антикорупційних органів як НАБУ, САП та ВАКС розгляду кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2, 209, 211 Кримінального кодексу України, які 
у кримінальному законодавстві не віднесені взагалі до корупційних (донедавна ще й ст. 366-1 КК – 
уточнення наше). 

Якщо прийняти за основу формальний підхід та вважати корупційними злочинами лише ті, які 
прямо визначені у кримінальному законодавстві, то виявляється, щодо до предмету відання НАБУ 
віднесені як корупційні кримінальні правопорушення так і некорупційні. Дана ситуація призводе 
до певних кримінальних процесуальних наслідків. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК 
уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 
підозрювану у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом 
до підслідності НАБУ. Вочевидь, законодавець мав тут на увазі усі злочини, підслідні НАБУ. Проте, 
враховуючи, що до підслідності НАБУ відносяться як корупційні злочини так і не корупційні, то 
затримати у даному випадку без ухвали слідчого судді особу можна лише за підозрою у вчиненні 
тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, який зазначений у примітці до ст. 45 КК та 
підслідний НАБУ. 

Якщо прийняти за основу доктринальний підхід та принцип системного тлумачення 
законодавства, то можна визначити, що поняття корупційних злочинів є значно ширшим за перелік, 
визначений у КК, і залежить від певних встановлених ознак. Тому визначати належність певного 
злочину до корупційних злочинів необхідно з урахуванням інших нормативно-правових актів. Так, як 
ми зазначали вище, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» корупційним 
правопорушенням є діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за яке законом встановлено 
кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. Корупція відповідно до цього 
ж Закону полягає у використанні наданих службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи 
надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у цьому Законі, або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей1. 

Отже, у загальному вигляді можна зазначити, що корупційне кримінальне правопорушення 
визначається за такими ознаками: 1) визначений спеціальний суб’єкт; 2) обов’язковий зв’язок 
вчиненого кримінального правопорушення із використанням (можливим використанням) посади або 
службового становища спеціального суб’єкта; 3) передбачена кримінальна відповідальність. 

Тоді за даними ознаками, які, звичайно, потребують більшого уточнення та деталізації, можна 
визначати кримінальні правопорушення як корупційні. У такому випадку визначення корупційних 
кримінальних правопорушень шляхом встановлення жорсткого їх переліку є недоцільним. 

У разі застосування такого підходу до визначення корупційних кримінальних правопорушень, 
виявляється певна дискримінація у зв’язку із встановленням певного переліку злочинів у примітці 

                                                      
1 Закон України про запобігання корупції 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (2020, березень, 17). 
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до ст. 45 КК. Так, щодо вчинення одних корупційних злочинів законодавством передбачено 
кримінально-правові наслідки у вигляді заборони щодо звільнення від кримінальної відповідальності, 
а щодо інших корупційних злочинів – таких кримінально-правових наслідків немає і особа може бути 
звільнена від кримінальної відповідальності за певних підстав. 

У такому разі правове регулювання визначення корупційних кримінальних правопорушень 
у вигляді встановлення їх жорсткого переліку є недоцільним. Необхідно визначити принципові 
специфічні ознаки, за якими можна ідентифікувати кримінальне правопорушення як корупційне. 

Спосіб протиправного діяння переважно визначений у диспозиції норм кримінального права, 
що дає підстави припускати, що правова норма містить певну вказівку на зв’язок з використанням 
посади або службового становища. Тому самим першим визначальним чинником корупційного 
діяння, на нашу думку, є саме специфічний суб’єкт вчинення кримінального правопорушення. Адже 
щоб використати посаду або службове становище необхідно їх принаймні обіймати. Тому першою 
умовою є наявність специфічного суб’єкту, як запоруки потенційної можливості корупційної 
складової. А другою умовою, звісно вже виступає дійсний зв’язок вчиненого кримінального 
правопорушення із використанням (можливим використанням) посади або службового становища 
спеціального суб’єкта. 

Незважаючи на те, що об’єкт посягання може різнитися у таких кримінальних правопорушеннях, 
їх об’єднує особлива суспільна небезпека обумовлена спеціальним суб’єктом вчинення, який обіймає 
відповідальну посаду та використовує дану посаду у злочинних цілях. Саме вже вчинення 
кримінального правопорушення особою, якій було «довірено» займати певну відповідальну посаду 
становить певну особливість та підвищену суспільну небезпеку, але використання посади та 
службового становища у неправомірних цілях таку небезпеку підвищує в рази. 

Така особливість вказаних кримінальних правопорушень, обумовлена суб’єктом їх вчинення, 
становить специфіку предмету відання, яка стала основою для запровадження окремих органів 
розслідування – ДБР та НАБУ. Фактично предмети відання цих двох підрозділів виокремлені 
за одним і тим же критерієм – специфічним суб’єктом. 

Законодавець визначив щодо ДБР предмет відання загального характеру відносно предмету 
відання НАБУ, який є більш кваліфікованим, враховуючи додаткові ознаки у вигляді особливо 
відповідального становища, яке займає суб’єкт, або розміру предмета злочину, або завданої ним шкоди 
тощо. Предмет відання НАБУ фактично охоплюється предметом відання ДБР, якщо не враховувати 
запроваджених законодавцем специфічних ознак, які на його думку свідчать про загрозу національній 
безпеці. Враховуючи даний факт, можна пояснити постійні суперечки НАБУ зі слідчими підрозділами 
прокуратури, наступником яких є ДБР, яке нещодавно розпочало свою роботу. 

Специфічність предмету відання ДБР та НАБУ пояснюється необхідністю під час реалізації 
прав учасників долати внутрішню та зовнішню протидію розслідуванню, корупційні ризики, 
особливою відповідальністю у зв’язку з важливістю подолання протиправних проявів з боку осіб, 
яким довірено займати певні посади та службове становище. 

Можна припустити, що опрацювання вказаного предмету відання за ознакою спеціального 
службового суб’єкту можливо покласти на один загальний орган розслідування ДБР. Але проблема 
корупції у нашій державі є занадто гострою та актуальною, що спонукає до виокремлення ще одного 
«надзвичайного» спеціального суб’єкта, предмет відання якого охоплює певний сегмент з предмету 
відання ДБР, який відрізняється «загрозою національній безпеці». 

За логікою речей, специфічний предмет відання НАБУ, а саме – корупційні кримінальні 
правопорушення, які відрізняються загрозою національній безпеці, є також визначальним для САП 
та для ВАКС. 

Слід відмітити, що у предметі відання ВАКС відповідно до запровадженої до КПК ст. 33-1 
«Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду» об’єднано: 1) корупційні кримінальні 
правопорушення, які підслідні НАБУ; 2) корупційні кримінальні правопорушення, які підслідні 
іншим органам розслідування; 3) кримінальні правопорушення, підслідні НАБУ, але які не визначені 
як корупційні у кримінальному законодавстві. 

Можна припустити, що у поєднанні у підсудності ВАКС кримінальних правопорушень, які 
підслідні не лише НАБУ, але й іншим органам розслідування, не суперечить правовим нормам. 
Маємо підсудність ВАКС щодо корупційних кримінальних правопорушень, яка охоплює не лише 
підслідність НАБУ, але й підслідність інших органів розслідування. 

Проте щодо такого об’єднання є певні негативні аргументи. 
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Той факт, що до предмету відання ВАКС віднесено корупційні кримінальні правопорушення, 
які підслідні іншим органам розслідування, піддали критиці експерти Центру політико-правових 
реформ Д. Калмиков, А. Марчук, М Хавронюк. На думку авторів, застосовуючи еволюційне 
тлумачення, можна зазначити, що першочерговою метою створення спеціалізованого суду 
в контексті державної антикорупційної політики було забезпечення об’єктивного та всебічного 
судового розгляду у розумні строки у справах, досудове розслідування в яких здійснювали детективи 
НАБУ. Тому вони роблять висновок, що Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про Вищий 
антикорупційний суд» слід тлумачити так, що ВАКС підсудні виключно кримінальні провадження, 
досудове розслідування в яких здійснювали детективи НАБУ відповідно до приписів ч. 5 ст. 
216 КПК. Вихід за ці межі підсудності ВАКС, які є безсумнівними, суперечитиме загальним засадам 
кримінального провадження і вимогам ст. 6 Європейської конвенції з прав людини (далі – ЄКПЛ), а 
для усунення будь-яких сумнівів щодо підсудності ВАКС важливими є законодавчі зміни до ч. 1 
ст. 33-1 КПК, примітки до ст. 45 КК, а також ст. 216 КПК1. 

Отже, застосовуючи еволюційне тлумачення, експерти роблять висновок про недопустимість 
встановленої розширеної підсудності ВАКС. Враховуючи її законодавче закріплення, не можемо 
погодитись із твердженням про порушення положення ст. 6 ЄКПЛ щодо суду встановленого законом. 
Недопустимим з нашої точки зору є віднесення до предмету відання ВАКС кримінальних 
правопорушень, які не визначені у кримінальному законі як корупційні, хоча й віднесені до підслідності 
НАБУ. Також, звичайно, є неприпустимою невизначеність законодавства щодо підсудності ВАКС: 
суперечності щодо підсудності лише справ підслідних НАБУ, або усіх вказаних корупційних справ. 

Окрім того заперечними аргументами проти розширеної підсудності ВАКС виступають 
не тільки теоретичні методи тлумачення, але й практичні аспекти. Так, наприклад, за свідченням 
судді ВАКС М. Галабали, за попередніми підрахунками з початком діяльності ВАКС йому мають 
бути передані 3,5 тисячі справ для розгляду, замість 200 справ, які знаходяться в провадженні в НАБУ 
та САП. Запланована штатна чисельність ВАКС не розрахована на таку кількість справ. Таким чином, 
враховуючи, що розгляд справ відбуватиметься колегіями суддів, на кожну із семи колегій 
прийдеться по 700 справ. Таке надзвичайно велике навантаження, на думку судді, може привести 
до колапсу роботи ВАКС. Окрім того, певна правова невизначеність підсудності корупційних справ 
може призвести до того, зі слів М. Галабали, що з місцевих судів усі корупційні справи будуть 
за підсудністю передаватися до ВАКС, який у свою чергу справи, які не підслідні НАБУ, буде також 
відправляти за підсудністю2. 

Зменшити навантаження ВАКС на початку його роботи стало можливим у зв’язку 
із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
початку роботи Вищого антикорупційного суду», який набрав чинності 22 вересня 2019 року. 
Відповідно до внесених даним Законом змін до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального 
процесуального кодексу України (п. 20-2) та до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (підп. "х" підп. 3 п. 2): підсудність Вищого 
антикорупційного суду, як суду першої інстанції, суду апеляційної інстанції та слідчих суддів, 
поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення 
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань: 

1) з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду"; 

2) до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду", якщо досудове розслідування 
здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та закінчено 
прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури3. 
                                                      
1 Калмиков, Д., Марчук, А., Хавронюк, М. (2019). Висновок щодо підсудності кримінальних проваджень 
Вищому антикорупційному суду. Центр політико-правових реформ. <http://pravo.org.ua/ua/news/20873675-
visnovok-schodo-pidsudnosti-kriminalnih-provadgeen-vischomu-antikoruptsiynomu-sudu> (2020, березень, 11). 
2 По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, – 
судья ВАКС Галабала 2019. Цензор.нет. <https://censor.net.ua/news/3132940/po_podsudnosti_v_antikorruptsionnyyi_ 
sud_mogut_peredat_35_tys_del_eto_nerealno_dlya_rassmotreniya_sudya> (2020, березень, 12). 
3 Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого 

антикорупційного суду 2019 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-20> (2020, березень, 15). 
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Таке ситуативне коректування підсудності ВАКС зазнає критики на шпальтах юридичних 
періодичних видань. Автор однієї з таких публікацій Андрій Левковець зазначає, що, по-перше, між 
введенням в дію вказаних змін щодо початку роботи ВАКС та саме моментом початку його діяльності 
є певний проміжок часу – з 5 до 22 вересня 2019 року. Частина кримінальних проваджень за цей час 
вже надійшла до ВАКС без урахування вказаних змін. Вказані зміни, як зазначає автор, не можуть 
застосовуватися до тих правовідносин, які виникли до набрання чинності відповідним законом1. 

Також А. Левковець цілком слушно зазначає, що у хиткому становищі опинилися й ті 
провадження, які не розслідувало НАБУ, проте вони не були направлені до ВАКС. Адже такі справи 
мають бути передані на розгляд ВАКС з моменту початку його роботи. Тобто така дія, як передання 
справ, була пов’язана з моментом початку роботи ВАКС, а не проведення судових засідань чи 
розглядом відповідних клопотань. Навіть якщо такі справи не були до цього часу направлені до ВАКС, 
то вони обов’язково мають бути передані на розгляд саме цього суду, оскільки такий обов’язок виник 
з моменту початку його роботи – 5.09.2019. В іншому випадку в учасників таких проваджень будуть 
вагомі підстави стверджувати, що вказані справи розглянуті неуповноваженим судом2. 

По-друге, на думку А. Левковця, окремої уваги заслуговує питання конституційності вказаних 
змін, адже фактично законодавець, не вносячи змін до спеціальної норми, яка визначає підсудність 
справ ВАКС, установив окремі випадки, коли вона буде застосовуватися. Такий підхід містить 
дискримінаційну складову і може призвести до визнання вказаної норми неконституційною3. 

Слід погодитися з автором А. Левковцем, який, хоча й в дещо категоричній формі, проте 
слушно відмітив недоліки законодавчого врегулювання. Як ми зазначали вище, нормативно-правове 
регулювання предмету відання антикорупційних органів кримінального судочинства взагалі 
відрізняється допущенням певних протиріч та невизначеностей. Запровадження додаткових 
спеціальних норм без внесення змін до основних правил регулювання лише додало «присмаку» 
невизначеності та розширило приводи для оспорювання правомірності правозастосування. 

Отже, можна констатувати, що підсудність ВАКС визначена з відхиленням від початкової мети 
створення, а саме – розгляд корупційних справ підслідних НАБУ; регламентована у законодавстві 
з допущенням правової невизначеності у зв’язку з нечіткістю формулювання та можливості 
припущення подвійного тлумачення: розширена підсудність усіх корупційних справ, підсудність 
лише тих корупційних справ, які підслідні НАБУ. 

Нечітко визначена підсудність ВАКС явно потребує доопрацювання у частині узгодження 
підсудності ВАКС із підслідністю НАБУ. Також необхідно вирішити питання щодо віднесення 
до предмету відання зазначених специфічних антикорупційних органів справ щодо кримінальних 
правопорушень, які не визначені у кримінальному законодавстві як корупційні. 

Висновки. 1. Предмет відання антикорупційних органів кримінального судочинства (НАБУ, 
САП та ВАКС) визначений нечітко, у зв’язку з тим, що охоплює кримінальні правопорушення, які 
прямо визначені в КК як корупційні, та такі, що не визнані корупційними у кримінальному законі. 
Даний факт породжує певну правову невизначеність, кримінальним процесуальним наслідком якої є 
неоднозначне тлумачення та правозастосування положень п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК. 

2. У разі застосування розширеного підходу до визначення корупційних кримінальних 
правопорушень, виявляється певна дискримінація з огляду на встановлення певного переліку 
злочинів у примітці до ст. 45 КК. Так, щодо вчинення одних корупційних злочинів законодавством 
передбачено кримінально-правові наслідки у вигляді заборони щодо звільнення від кримінальної 
відповідальності, а щодо інших корупційних злочинів – такі кримінально-правові наслідки відсутні і 
особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності за відповідних підстав. 

3. Правова невизначеність у нормативно-правовому врегулюванні предмету відання ВАКС 
може стати приводом для участі у кримінальних провадженнях суду, який не відповідає ознакам суду, 
встановленого законом. 

                                                      
1 Левковець, А. (2019). Намагання нашвидкуруч переглянути порядок передання справ до ВАКС може 
призвести до процесуального колапсу. Закон і Бізнес. <https://zib.com.ua/ua/139376-do_chogo_mozhe_prizvesti_ 
nashvidkuruch_zmineniy_poryadok_per.html> (2020, березень, 15). 
2 Левковець, А. (2019). Намагання нашвидкуруч переглянути порядок передання справ до ВАКС може 
призвести до процесуального колапсу. Закон і Бізнес. <https://zib.com.ua/ua/139376-do_chogo_mozhe_prizvesti_ 
nashvidkuruch_zmineniy_poryadok_per.html> (2020, березень, 15). 
3 Левковець, А. (2019). Намагання нашвидкуруч переглянути порядок передання справ до ВАКС може 
призвести до процесуального колапсу. Закон і Бізнес. <https://zib.com.ua/ua/139376-do_chogo_mozhe_prizvesti_ 
nashvidkuruch_zmineniy_poryadok_per.html> (2020, березень, 15). 
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THE ISSUE OF THE PROCEDURE  

FOR THE REPLACEMENT OF THE NON-SERVED PART  

OF THE SENTENCE WITH A LENIENT PUNISHMENT 

This article analyzes the application of the exemption from serving a sentence (parole) by replacing 
the non-served part of the sentence with a lenient punishment. The procedural differences 
between parole and parole by replacing the non-serving part of the sentence with a lenient 
punishment are identified. The list of circumstances to be established by the court when applying 
this type of exemption from serving a sentence is considered. The article analyzes studies and 
court practices to establish the circumstances that characterize the convict and lay grounds for 
replacing the non-served part of the sentence with a more lenient punishment. Deficiencies of the 
existing procedure for obtaining information about the convict personality were identified. The 
article proposes amendments to the existing procedures for applying for the exemption from 
serving a sentence through replacing the non-served part of the sentence with a more lenient 
punishment, which includes the engagement of the probation agencies into procedures. 
Keywords: exemption from serving sentence, replacement of sentence by lenient punishment, 
procedures for exemption from serving sentence, probation authorities, penitentiary probation, 
criminal procedural law. 

Постановка проблеми. В чинному законодавстві, науковій літературі, а також в узагальненнях 
судової практики, питання заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, зазвичай, 
розглядається разом з умовно-достроковим звільненням від відбування покарання, оскільки 
здійснюється в такому ж процесуальному порядку (лише під час відбування покарання в порядку 
вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку). Проте, такий вид звільнення від відбування 
покарання потребує окремої уваги, оскільки має відмінності стосовно переліку обставин, які 
підлягають встановленню судом при розгляді цього питання, а також кола проблем, які виникають 
під час їх встановлення і потребує окремої уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким присвячено увага багатьох вчених. Так, в своїх роботах це питання досліджували, 
зокрема: В. П. Герасименко, О. П. Горох, О. О. Дудоров, К. П. Задоя, Зельдов З.І., Н. В. Коломієць, 
Є. С. Назимко, О. І. Опанасенко, О. С. Пироженко, Є. О. Письменський, Ю. А. Пономаренко, 
М. В. Романов, С. В. Сахнюк, В. В. Скибицький, В. І. Тютюгін, О. В. Ус, М. І. Хавронюк, І. С. Яковець, 
А. М. Ященко та інші. Водночас в їх роботах більша увага приділялась саме матеріально-правовим 
підставам та умовам застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, проте питання 
процесуального прядку, аналізу обставин, які підлягають встановленню судом та проблем судової 
практики застосування цього виду звільнення залишаються ще й досі недостатньо дослідженими. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Звільнення від відбування покарання є окремим 
інститутом кримінального права, який включає в себе декілька субінститутів, які формуються 
за сукупністю різних ознак: звільнення від призначеного судом покарання (в КК розуміється як 
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звільнення від покарання); звільнення від відбування покарання; заміна більш м’яким та пом’якшення 
покарання. На жаль, КК України змішує ці субінститути з іншими, що ускладнює розуміння природи 
звільнення від відбування покарання і його класифікацію. Так, КК України у розділ XII, який 
за назвою присвячений звільненню від покарання та його відбування, відносить і притягнення 
до кримінальної відповідальності без призначення покарання ( це одне із питань, що вирішується 
судом при ухваленні вироку, закріплене п.4 ч.1 ст. 368 КПК України) – що фактично є відмовою 
держави в особі суду від покарання особи (або ж звільнення від призначення покарання), а 
не звільнення від покарання, і відстрочення виконання покарання (ст. 536 КПК України). Водночас 
ми не можемо ігнорувати норми чинного законодавства і змушені включати їх у свою подальшу 
класифікацію, звісно акцентуючи увагу на їх іншій правовій природі. 

Найпоширенішою підставою для класифікації видів звільнення від відбування покарання є 
наявність певних умов звільнення. За цією ознакою виділяють безумовне та умовне звільнення від 
відбування покарання. При безумовному звільненні особа звільняється від відбування покарання 
за наявності передбачених законом об’єктивних підстав (які не залежать від особи засудженого) і без 
покладання на особу додаткових умов (вимог) щодо виконання певних обов’язків. Це так зване 
«прощення», яке є одностороннім зобов’язанням держави звільнити особу. 

Умовне звільнення від відбування покарання передбачає те, що закон визначає певні 
суб’єктивні умови, за яких особа може бути звільнена від відбування покарання, у тому числі, перед 
особою ставляться певні визначені законом умови (вимоги), яких вона повинна дотримуватись 
в обмін на застосування до неї звільнення від відбування покарання, так зване «прощення з умовою». 
Тут виникає двостороннє зобов’язання: держава зобов’язується звільнити особу від відбування 
покарання, якщо особа відповідає певним специфічним умовам або особа зобов’язується виконувати 
певні вимоги впродовж встановленого строку. У разі, коли ці суб’єктивні умови зникнуть (хвороба, 
вік, малолітня дитина), або у разі невиконання взятих на себе зобов’язань (не вчиняти нові злочини, 
стати на шлях виправлення, виконувати інші зобов’язання) держава може відмовитись від своїх 
зобов’язань, що має наслідком скасування застосованого судом звільнення від відбування покарання. 

Існують також змішані види звільнення від відбування покарання, які за певних ситуацій 
можуть бути як умовними, так і безумовними. 

Так, до умовного звільнення від відбування покарання, поряд з іншими належить заміна 
невідбутої частини покарання більш м’яким. 

Підстави для заміни покарання більш м’яким визначені в ст. 82 КК України. В цьому випадку 
засуджений по суті звільняється від раніше призначеного покарання, а невідбуту частину покарання 
йому замінюють на більш м’яке, при умові, що засуджений став на шлях виправлення, про що чітко 
визначено у ч. 3 ст. 82 КК України. Тобто в даній ситуації мова йде про стимулювання 
законослухняної поведінки засудженого, яке вже дає право на заміну покарання більш м’яким, якщо 
ж засуджений і далі показує своєю поведінкою, що він вже виправився (а не лише став на шлях 
виправлення), цілком логічно, що до нього може бути в подальшому застосовано умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання (ч. 5 ст. 82 КК України). 

Поряд з цим, у ч. 2 ст. 67, ч. 2 ст. 103 КВК України також встановлено, що засуджені, які стали 
на шлях виправлення або сумлінною поведінкою і ставленням до праці довели своє виправлення, 
можуть бути у встановленому законом порядку представлені до заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким або до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.1 

Можливість застосування певного заохочення вже на початковій стадії виправлення 
засудженого під час відбування покарання з подальшими перспективами звільнення від покарання є 
безумовно стимулом його законослухняної поведінки. В даному випадку має місце індивідуалізація 
покарання, через яку вдається швидше досягти цілей кримінальної відповідальності. Зокрема, умови 
відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк можуть відрізнятись залежно 
від поведінки засудженого шляхом переведення з одної установи виконання покарань до іншої. 
Одним із проявів індивідуалізації відбування покарання в цілях швидшого досягнення однієї із цілей 
покарання – виправлення засудженого, є заміна невідбутої частини покарання на інше – більш м’яке, 
що тягне за собою «покращення» умов відбування покарання через зміну правого становища 
засудженого. 

Соціально-правовий сенс застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 
полягає у підвищенні гарантій досягнення мети шляхом стимулювання позитивної поведінки 
засудженого1. Як слушно зазначає О. І. Опанасенко, підставою для застосування заміни невідбутої 
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частини покарання більш м’яким є та обставина, що незважаючи на те, що засуджений ще 
не виправився, не довів своє виправлення (як це вимагається для застосування умовно-дострокового 
звільнення (ст.82 ККУ), але вже став на шлях виправлення і для закріплення досягнутих результатів 
необхідний подальший вплив на нього, проте вже в умовах більш м’якого виду покарання 2. Саме тому 
коло обставин, які повинен встановити суд при розгляді цього питання відрізняється від обставин, які 
встановлюються при вирішенні питання про умовно-дострокове звільнення, а тому підлягає 
окремому дослідженню. 

Передумовою для заміни покарання більш м’яким є засудження особи з призначенням їй 
покарання у виді обмеження або позбавлення волі та відбуття засудженим частини призначеного 
йому покарання, як чітко закріплено ст. 82 КК України. 

Отже, при вирішення цього питання суд повинен встановити наступні обставини: 
1. Чи дозволяє призначене особі покарання замінити його більш м’яким? Так, згідно з ч. 1 ст. 82 

КК України заміна покарання більш м’яким може бути застосована лише щодо основного покарання 
у виді обмеження чи позбавлення волі. Проте при вирішенні цього питання особу одночасно може 
бути звільнено від відбування призначеного їй додаткового покарання лише у виді позбавлення права 
займати певні посади чи займатися певною діяльністю (ч. 2 ст. 82 КК України). 

2. Чи є передумови для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким: за який злочин 
(злочини) засуджена особа та чи відбула особа визначену законодавством частину призначеного їй 
покарання (ч. 4 ст. 82 КК України)? 

Обов’язкова частина призначеного покарання, яку повинен відбути засуджений, визначається 
залежно від тяжкості злочину (злочинів), за який її було засуджено, у зв’язку з чим суддя повинен 
співставити тяжкість кожного злочину, за який засуджено особу (а не розмір призначеного їх 
покарання) зі ст. 12 КК України та визначити тяжкість кожного з них. 

Далі суддя повинен встановити, чи є серед злочинів, за які засуджено особу, корупційні, адже 
для них передбачено особливий порядок, а саме обов’язок особи відбути більшу частину 
призначеного їй покарання. Слід зазначити, що згідно примітки до ст. 45 КК України корупційними 
злочинами вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, 
у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені 
статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-1, 368, 368-3-369, 369-2, 369-3 КК України. 

Відповідно до ч. 4 ст. 85 КК України заміна можлива після фактичного відбуття засудженим: 
 не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, 
крім корупційних злочинів, а також за необережний тяжкий злочин; 2) не менше половини строку 
покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин чи 
необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше відбувала покарання у виді 
позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний 
злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волі; 3) не менше двох третин строку покарання, 
призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка 
раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини 
покарання. 

Також слід звернути увагу, що відповідно до ч. 4 ст. 107 КК України до неповнолітніх заміна 
невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням не застосовується (хоча в інших частинах 
статті мова йде про особу, яка вчинила злочин у віці до вісімнадцяти років), а не про неповнолітнього 
на дату розгляду цього питання, у зв’язку з цим, це положення потребує уточнення, адже якщо при 
відбуванні покарання особа стає повнолітньою, отже може звертатись до суду з клопотанням про 
застосування заміни покарання більш м’яким. 

3. Чи є підстави для застосування до особи заміни покарання більш м’яким, тобто чи 
засуджений «став на шлях виправлення» і чим це підтверджується? Слід зазначити, що це є чи 
не найскладніше питання, яке потрібно дослідити та надати відповідь, адже ствердження або 
спростування того, що засуджений «став на шлях виправлення» є оціночним судженням, а в чинному 
законодавстві відсутні критерії для оцінки цієї категорії, і тому суддя кожного разу оцінює це 
на власний розсуд. 

Слід зазначити, що судовий розгляд питання про заміну невідбутої частини покарання більш 
м’яким має великий як виховний, так і запобіжний вплив, перш за все на самого засудженого. При 
цьому слід звернути увагу на те, що головною умовою прийняття такого рішення є доведеність факту 
того, що засуджений став на шлях виправлення (ч.3 ст. 82 КК України). Тому, суди під час судового 
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засідання при вирішенні питання про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким повинні 
приділяти особливу увагу аналізу поведінки засудженого під час відбування покарання, поясненням 
засудженого, представників органу, який відає виконанням покарання, спостережної комісії або 
служби у справах неповнолітніх по суті внесеного подання. Зокрема, слід ретельно з`ясовувати 
ставлення засудженого до вчиненого злочину, праці та засуджених виправно-трудової установи, а 
також його наміри щодо залучення до суспільно-корисної праці та наявні потреби в наданні допомоги 
при обранні місця проживання і працевлаштування. 

Відповідно до роз`яснень, викладених у пунктах 2, 17 Постанови Пленуму Верховного суду 
України «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 
покарання більш м`яким» 1умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміни 
невідбутої частини покарання більш м`яким можливе лише після повного та всебічного вивчення 
даних про особу засудженого. 

Важливо встановити про які саме дані або обставини йде мова, які характеристики особи мають 
досліджуватись, і яким чином вони мають підтверджуватись. 

Для розуміння обставин які мають досліджуватись із метою оцінки категорії «став на шлях 
виправлення», слід врахувати, що більшість вчених відносить заміну невідбутої частини покарання 
більш м’яким до заохочувальних норм кримінального права, призначених для стимулювання 
виправлення засуджених. Проте, варто зазначити, що ця норма застосовується не лише із розрахунку 
на майбутню поведінку для стимулювання подальшого виправлення, але, одночасно, її застосування 
є результат, наслідок позитивної поведінки засудженого і його переходу на шлях виправлення, яка має 
досліджуватись судом. 

На думку О. В. Ус «ставання на шлях виправлення» – ще не означає повне виправлення 
засудженого, а вказує лише на прагнення засудженого до такого виправлення, показує позитивні 
зрушення в його поведінці, ставленні до праці, що разом свідчить про успішний запуск процесу 
виправлення, що може ефективно продовжуватись і в умовах відбування менш суворого покарання 2. 

Слушно зауважує і Н. В. Коломієць, що поняття: «став на шлях виправлення» – це перший 
позитивний щабель виправлення засудженого, який означає, що у засудженого на цьому етапі 
з’явилась деяка позитивна тенденція у загальній спрямованості особистості, викликана виробленням 
мотиваційних стимулів: не мати порушень режиму і стягнень, сумлінно ставитись до праці, навчання, 
приймати участь у програмах виховного впливу. 

В свою чергу, О. П. Горох визначає критерій «став на шлях виправлення» через сумлінність 
поведінки засудженого 1. 

Водночас, на нашу думку, сумлінність поведінки вже свідчить про виправлення засудженого і є 
підставою для умовно-дострокового звільнення особи, в нашому випадку мова йде лише про стійку 
тенденцію до того, що особа стала на шлях виправлення, а отже має право на заміну невідбутої 
частини покарання. 

Слід зазначити, що ключовим документом який досліджується судом при вирішенні питання 
про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким, фактично, є характеристика засудженого, яка 
надається органом чи установою відбування покарань. У зв’язку з цим, очевидним стає факт, що 
засуджений ставиться в залежність від дій адміністрації органу або установи, і у разі певного 
конфлікту з нею ризикує отримати «негативну» характеристику. Тому, на нашу думку, все більшого 
значення тут мала б набути діяльність органу пробації, його пенітенціарна пробація, як незалежного 
від установи виконання покарань органу. 

Проте відповідно до ст. 10 Закону України «Про пробацію»2 вона не здійснюється щодо 
засуджених до позбавлення чи обмеження волі. Вважаємо, що це є суттєвим недоліком, оскільки 
надавати характеристику засудженого для суду повинен все ж незалежний орган на підставі вивчення 
всіх документів, а не орган чи установа, в якій засуджений відбуває покарання. Тому ми пропонуємо 
розширити сферу пенітенціарної пробації на осіб засуджених до обмеження та позбавлення волі які 
мають формальні підстави для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, враховуючи те що 
наразі пенітенціарна пробація має безперешкодний доступ на територію місць виконання покарань 
у виді обмеження або позбавлення волі, ознайомлення з відповідними документами та та спілкування 
з засудженим, виявляючи, їх наміри щодо організації свого майбутнього життя (ст. 11 Закону України 
«Про пробацію»). 

Вразі розширення сфери пенітенціарної пробації, саме орган пробації мав би зосередитись 
на виявленні фактів, які б підтверджували, що засуджений став (виявив намір, устремління) на шлях 
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виправлення, зокрема: непорушення режиму відбування покарання; відсутність дисциплінарних 
стягнень; непорушення режиму відбування покарання після погашення дисциплінарних стягнень; 
участь у програмах виховного впливу; активна участь у громадському житті кримінально-виконавчої 
установи; підвищення рівня освіти; наявність подяк; участь у колективах самодіяльності; часткове 
відшкодування збитків потерпілому, бачення свого майбутнього тощо. 

4. Яким видом більш м’якого покарання може бути замінена невідбута частина покарання і який 
його розмір повинен бути призначений? Щодо розміру покарання в ч. 1 ст. 82 КК України чітко 
зазначено, що більш м’яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній 
частині КК України для певного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку 
покарання, призначеного вироком. 

Проте з вибором виду більш м’якого покарання, на практиці, виникають певні труднощі. Так, 
в ст. 51 КК України, система покарань побудована таким чином, що перелік покарань розміщено від 
менш суворого до більш суворого. В окремих судових рішеннях суди вказують на необхідність 
застосування лише покарання, яке на один ступінь м’якше за призначене, тобто позбавлення волі можна 
замінити лише на обмеження волі, а обмеження волі – на арешт. Інші ж суди вказували на те, що суд 
не обмежений видами м’якших покарань, які може застосувати. Ми підтримуємо другу позицію і 
вважаємо, що суд з урахуванням доказів і ступеня «ставання засудженого на шлях виправлення» може 
призначити будь-яке з більш м’яких покарань, вказаних в ст. 51 КК України. Крім того, в Законі України 
«Про пробацію» передбачено, що наглядова пробація, зокрема, здійснюється щодо осіб, яким покарання 
у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських 
робіт або виправних робіт, що підтверджує обґрунтованість такої позиції. 

Ще однією проблемою є подальше застосування умовно-дострокового звільнення до осіб, яким 
попередньо було замінено покарання більш м’яким. В літературі існувала думка з посиланням на п. 
11 ППВСУ від 26 квітня 2002 р. № 2 «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і 
заміну невідбутої частини покарання більш м’яким», де зазначено, що при вирішенні питання про 
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання 
більш м’яким щодо засудженого, покарання якому було пом’якшено згідно з актом амністії, 
помилування або за рішенням суду, фактично відбута частина покарання повинна обчислюватись 
виходячи з покарання, встановленого актом амністії, помилування або рішенням суду, що умовно-
дострокове звільнення може бути застосовано після фактичного відбування певної частини більш 
м’якого покарання (яке було призначене на заміну частини основного згідно зі ст. 82 КК України)1. 
Проте тут мова йде про пом’якшення покарання (коли змінюється вид чи розмір всього покарання, 
винесеного первісним рішенням суду, наприклад, через пом’якшення санкції статті), а не про заміну 
частини невідбутого покарання більш м’яким. Тому, на нашу думку, повинні застосовуватись загальні 
правила ст. 81 КК України щодо відбуття частини покарання, призначеного за вироком суду 
(з урахуванням відбутої частини більш м’якого покарання, якщо це необхідно для застосування 
умовно-дострокового звільнення). 

У зв’язку з цим виникає питання, на якому етапі можна розглянути питання умовно-
дострокового звільнення чи інших видів звільнення щодо особи, до якої було застосовано заміну 
невідбутої частини покарання більш м’яким, оскільки на практиці суди відмовляли у розгляді цих 
питань раніше як через рік після розгляду попереднього питання. Проте згідно ч. 7 ст. 539 КПК 
України у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо 
заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням розгляд повторного клопотання 
з цього самого питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі 
на строк не менше п’яти років, може мати місце не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду 
про відмову, а щодо засуджених за інші злочини – не раніше як через шість місяців. Тобто мова йде 
саме про розгляд клопотання про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким у разі відмови 
у його задоволенні і не поширюється на інші рішення, а тому клопотання з інших причин можуть 
розглядатись судом будь-коли. Крім того, рішення суду про відмову у задоволенні такого клопотання 
може бути оскаржено. 

Щодо можливостей касаційного оскарження ухвали апеляційного суду про відмову 
в застосуванні заміни покарання більш м’яким Верховний Суд сформував усталену практику, що такі 
ухвали не можуть оскаржуватись в касаційному порядку, оскільки не перешкоджають подальшому 
кримінальному провадженні. Така позиція сформульована судом у провадженнях № 51-1316 ск 19, 51-
8002км18, 51-9395ск18, 51-960 ск 191 та багатьох інших. 
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Висновки. Щодо заміни покарання більш м’яким і літературі висловлюються обґрунтовані 
думки, що це не є звільненням від відбування покарання, оскільки лише передбачає його заміну 
на інше – більш м’яке покарання, яке особа продовжує відбувати. На нашу думку, заміна покарання 
на більш м’яке фактично є частковим звільненням особи від призначеного їй покарання судом і 
призначення нового більш м’якого покарання. 

Підставою для його застосування є оціночне судження: «засуджений став на шлях 
виправлення», в законодавстві відсутні критерії для оцінки цієї категорії, а тому суддя завжди оцінює 
це на власний розсуд. Ключовим документом тут фактично є характеристика засудженого, надана 
органом чи установою відбування, у зв’язку з цим засуджений ставиться в залежність від дій 
адміністрації і у разі певного конфлікту з нею ризикує отримати «негативну» характеристику. Тому 
все більшого значення тут мала б набути діяльність органу пробації, його пенітенціарна пробація, як 
незалежного від установи виконання покарань органу. Проте відповідно до ст. 10 Закону України «Про 
пробацію» пенітенціарна пробація не поширюється на засуджених до позбавлення чи обмеження волі, 
які мають формальні підстави для заміни невідбутої чатини покарання більш м’яким. Вважаємо це 
суттєвим недоліком, оскільки надавати характеристику засудженого для суду повинен все ж 
незалежний орган на підставі вивчення всіх документів, а не орган чи установа, в якій засуджений 
відбуває покарання. 

Таким чином, дослідження процесуального порядку заміни невідбутої частини покарання більш 
м’яким дає можливість зробити нам внести настпуні пропозиції: 

– розширити сферу пенітенціарної пробації на осіб засуджених до обмеження та позбавлення 
волі які мають формальні підстави для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким; 

– оскільки пенітенцірна пробація має безперешкодний доступ на територію місць виконання 
покарань у виді обмеження або позбавлення волі, ознайомлення з відповідними документами та 
спілкування з засудженим, покласти на пенітенціарну пробацію обов’язок щодо підготовки висновків 
про наявність у засудженого передумов для застосування заміни невідбутої частини покарання більш 
м’яким, тобто, встановлення фактів які свідчать про те що засуджений «став на шлях виправлення». 

– надати органам пробації право участі у розгляді питань виконання вироку, зокрема щодо 
заміни невідбутої частини покарання більш м’яким ст.539 КПК України. 
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REGULATED CONDITIONS OF THE CONTRACT  

OF CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS IN THE CONTEXT  

OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT 

The formation of a market economy has become important for Ukraine since its independence. 
The civil law of the Soviet era, suppressed by the administrative-command method of regulating 
contractual relations, was subject to change. The contract, reduced to the role of a legal fact, was 
not a regulator of legal relations. Only in 2003, the new Civil Code of Ukraine enshrined the 
principle of freedom of contract. Any regulatory restrictions that began to be used to regulate 
contractual relations were seen as limiting the principle of freedom of contract. The statutory 
terms of the treaty were seen as an invasion of the state into the private sphere and as an 
encroachment on freedom. Scientists have shown that absolute freedom does not exist. It has its 
limits. Such boundaries should be seen as the interests of others and the need for security. 
It is determined that the hazards associated with the properties of dangerous goods, including 
their transportation, necessitate the use of regulatory means of safety. The statutory terms and 
conditions of such a contract are not a restriction on the principle of freedom of contract, but its 
limits, which determine the extent not so much possible as the necessary behavior of the parties 
to the contractual relationship for the transport of dangerous goods. Self-regulation or 
autonomous regulation is not limited by the set of regulatory conditions. 
Keywords: dangerous cargo, transportation, regulatory conditions, contract terms, dangerous 
cargo transportation contract, safety, risk. 

Постановка проблеми. Принцип свободи договору, закріплений ст. 3 ЦК України як одна 
із засад цивільного законодавства, орієнтує учасників договірних правовідносин на використання 
саморегулювання як основного способу регулювання відносин між ними. Водночас, ч. 3 ст. 6 
ЦК України щодо співвідношення дії актів цивільного законодавства та договору закріплено, що 
сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих 
актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного 
законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами. Така ідея прослідковується і 
в змісті ст. 638, частиною 1 якої закріплено, що договір визнається укладеним з моменту досягнення 
згоди сторонами з усіх істотних умов, до яких віднесено: умови про предмет договору, умови, що 
визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо 
яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 

Властивості небезпечних вантажів, діяльність по відношенню до яких класифіковано у якості 
джерела підвищеної небезпеки, зумовлює застосування особливого порядку поводження з ними та 
відповідальності за наслідки, спричинені ними. Потреба в такому особливому режимі, серйозність та 
небезпечність вантажів, здатних завдати шкоди як самим учасникам (сторонам) договору перевезення 
вантажу, так і іншим (третім) особам чи навколишньому середовищу, зумовила застосування засобів 
нормативного забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів. 
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Водночас, в ЦК України та транспортних статутах та кодексах не йдеться про особливий підвид 
договору перевезення вантажу, а саме небезпечного вантажу та його умови, а відтак, не закріплено 
«особливі» нормативні умови такого договору. 

Водночас, транспортне законодавство має свою специфіку, визначену його традиціями 
відомчого адміністративного регулювання, управління в сфері діяльності транспорту з перевезення 
вантажів. Тож, традиційно, сфері перевезень небезпечних вантажів приділено пильну увагу і виділено 
в окремі глави відповідних правил перевезень вантажів відповідним видом транспорту. До того ж, 
прагнення гармонізації з законодавством ЄС та міжнародною спільнотою, де має місце уніфікація 
вимог до класифікації небезпечних вантажів, поводження з ними, запобігання негативних проявів, 
особливостей поводження при здійсненні перевезень сприяло прийняттю низки актів національного 
законодавства в цій сфері та імплементації положень окремих міжнародних договорів чи ратифікації 
міжнародних конвенцій, договорів та угод. 

Тож виникає питання щодо віднесення положень, якими врегульовано діяльність перевізника 
з перевезення небезпечних вантажів до умов, визначених нормативно-правовими актами, та умов, які 
є необхідними для договору перевезення небезпечних вантажів, а відтак, визначення умов, які можуть 
визначатися сторонами самостійно на основі диспозитивних норм цивільного законодавства як 
прояву автономного регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні в сфері перевезень останнім часом 
здійснено чимало досліджень. Однак, всі вони присвячені аналізу стану правового регулювання 
перевезень вантажів за видами транспорту чи відповідальності перевізників за порушення договірних 
умов. Серед них: В.С. Ломака «Відповідальність сторін за невиконання та неналежне виконання 
обов’язків за договором перевезення вантажів залізницею» (2011), Д.А. Рябікіна «Відповідальність 
перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу» (2015), Н.С. Нечипоренко 
«Цивільно-правове регулювання перевезень вантажів залізничним транспортом» (2017), Т.В. Гриняка 
«Цивільно-правова відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу автомобільним 
транспортом» (2017), В.А. Попова «правовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та 
прямому змішаному сполученні» (2017). Притому, увага правовому регулюванню перевезень 
небезпечних вантажів не приділялась. Результати окремих досліджень було опубліковано 
в друкованих виданнях. Так, М.О. Недокус «Проблеми правового регулювання перевезень 
небезпечних речовин»1 ще в 2012 р. акцентувалася увага на відсутності єдиних підходів 
до регулювання правовідносин з перевезення небезпечних вантажів на різних видах транспорту. 
Водночас, автор зупинився лише на речовинах, в той час, як Законом України «Про перевезення 
небезпечних вантажів» закріплено, що до останніх, окрім речовин, відносяться матеріали, вироби, 
відходи виробничої та іншої діяльності, які мають небезпечні властивості чи здатність завдавати 
шкоди. О.П. Радчук «Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень» 
(2013)2 окрему увагу приділено наслідкам недотримання відправником небезпечного вантажу умови 
про інформування перевізника щодо нього та його властивостей. Яновицька А.В. «Юридична природа 
небезпечних вантажів за міжнародним та національним правом» (2019)3 увагу присвятила 
не правовому режиму небезпечного вантажу, не особливостям умов за договором перевезення 
небезпечних вантажів, а міжнародним актам, якими на різних видах транспорту врегульовано 
перевезення небезпечних вантажів, та Рекомендацій ООН з перевезення небезпечних вантажів. 

Ю.І. Марценишин та А.О. Собакарь в монографії «Адміністративний нагляд за дорожнім 
перевезенням небезпечних вантажів: проблеми теорії та практики» (2016)4 дослідили особливості 
правового регулювання та здійснення адміністративного нагляду за відповідністю перевезень 
небезпечних вантажів автомобільним транспортом. 

Враховуючи ту обставину, що виконання договору перевезення небезпечних вантажів 
детерміноване необхідністю дотриманням умов поводження з ним внаслідок його небезпечних 

                                                      
1 Недокус, М.О. (2012). Проблеми правового регулювання перевезень небезпечних речовин. Актуальні 

проблеми держави і права, 66, 119-126. 
2 Радчук, О.П. (2014). Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень. Форум 

права, 3, 307-311. 
3 Яновицька, А.В. (2019). Юридична природа небезпечних вантажів за міжнародним і національним правом. 
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 3, 168-170. 
4 Марценишин, Ю.І., Собакарь, А.О. (2016). Адміністративний нагляд за дорожнім перевезенням небезпечних 

вантажів: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: ПП «Комп’ютерний дизайн». 
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властивостей, модус виконання цього договору визначається і забезпечується не стільки і не лише 
засобами цивільно-правового впливу, а й адміністративними засобами, визначеними в нормативних 
актах, якими врегульовано здійснення перевезень небезпечних вантажів. 

Цим аргументовуємо дослідження питання ролі нормативного закріплення умов договору 
перевезення небезпечних вантажів, які спрямовані на забезпечення безпеки, та забезпечення їх 
належного виконання та дотримання на комплексній основі. 

Вирішення цього питання та питання співвідношення та ролі міжнародного та 
національного законодавства з питань здійснення перевезень небезпечних вантажів є метою 
даного дослідження. 

Основний виклад матеріалу. Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» 
від 06.04.2000 р. дане визначення небезпечного вантажу. Згідно ч. 1 ст. 1  до категорії 
«небезпечного вантажу» віднесено: речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої 
діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під 
час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд 
та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести 
до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань 
в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено 
до одного з класів небезпечних речовин. 

Проте, на наше переконання, таке визначення є невдалим, оскільки дозволяє віднести 
практично будь-який вантаж до розряду небезпечних. Аргументовуємо це тим, що навіть незначний 
вантаж при падінні здатен травмувати людину чи за певних обставин завдати шкоди. Інша річ, – 
речовини, віднесені до певного класу небезпечних, які завдяки класифікації ідентифікуються як такі. 

В цьому аспекті дефінітивно визначено «небезпечний вантаж» Типовими положеннями ООН, 
якими закріплено «Рекомендації з перевезення небезпечних вантажів. Типові правила. Том 1»1, та які 
було переглянуто у дев’ятнадцятому виданні2 як вантаж, який визначено в Переліку небезпечних 
вантажів, який передбачено даними Типовими правилами (ч. 3 Переліку небезпечних вантажів і 
звільнення, які стосуються обмежених кількостей). 

Оскільки в кожній країні існують свої класифікації і маркування хімічних речовин, що 
призводить до: 1) збільшення загроз при транспортуванні та використанні речовин в різних країнах; 
2) утруднень ЗЕД, що вимагає маркувань та класифікацій у відповідності до національних вимог 
країни отримувача вантажу. Відповідно, з метою мінімізації загроз та застосування єдиного 
уніфікованого підходу ООН була розроблена Глобальна гармонізована система класифікації і 
маркування хімічних речовин (Globally Harmonized System for the classification and labeling of 
chemicals / система GHS)3, яка була представлена в 2002 р. у Йоганнесбурзі на черговій конференції 
ООН по навколишньому середовищу і стійкому розвитку як рекомендації ООН ST/SG/AC.10/30. 
Пізніше Радою ООН по економіці й соціальним питанням було запропоновано всім країнам 
імплементувати ці положення до 2008 р. 

Україна офіційно не імплементувала систему Погодженої на глобальному рівні системи 
класифікації і маркування хімічних речовин (GHS). Проте, в Україні прийнято акти, які змістовно 
відповідають цій системі: ДСТУ 4500-4:2006 «Вантажі небезпечні. Методи випробувань» (набув 
чинності з 01.07.2007 р.); ДСТУ 4500-5:2005 «Вантажі небезпечні. Марковання» (набув чинності з 1 
липня 2007 р.); ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифікація» (набув чинності з 1 квітня 
2010 р.); ДСТУ 31340:2009 «Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги» 
(набув чинності з 1 січня 2010 р.). 

Водночас, в Україні наразі відсутній національний стандарт, який би закріплював класифікацію 
хімічних речовин, повністю адаптовану до GHS. 

Натомість в ЄС було прийнято Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського парламенту і Ради 
від 16 грудня 2008 року щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей, 
                                                      
1 Типові положення ООН. Рекомендації з перевезення небезпечних вантажів. Типові правила. Том 1. 

<https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev16/Russian/Volume1.pdf>. 
2 Типові положення ООН, якими закріплено «Рекомендації з перевезення небезпечних вантажів. Типові правила. 

Дев’ятнадцяте переглянуте видання». <http://www.unece.org/ru/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_r.html>. 
3 Globally Harmonized System for the classification and labeling of chemicals. 
<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev06/Russian/ST_SG_AC_10_30_Rev_6r.pdf>.  
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який замінює та скасовує Директиви 67/54 /ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) 
№ 1907/2006 REACH. 

Наразі положення GHS імплементовано 72 країнами світу, окрім України. 
На різних видах транспорту в різний час було прийнято міжнародні конвенції з перевезень 

небезпечних вантажів. Так, 1957 р. в Женеві Європейською економічною комісією ООН було 
запропоновано до прийняття Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення 
небезпечних вантажів (ДОПНВ), яка набрала чинності 29.01.1968 р. Зміни було ухвалено в Нью-
Йорку 21.08.1975 р. (чинний з 19.04.1985 р.). Останні зміни, – 01.01.2019 р.1. На морському 
транспорті, – Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (IMDG CODE) 
застосовується країнами-учасниками Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 
1974 р. (SOLAS74); на річковому транспорті, – угода про міжнародне перевезення небезпечних 
вантажів внутрішніми водними шляхами (ADN) застосовується до міжнародних перевезень лише 
18 країнами ЄЕК ООН; на повітряному транспорті, – Технічні інструкції з безпечного перевезення 
небезпечних вантажів повітрям (ICAO TI), які застосовуються сторонами Конвенції про 
міжнародну цивільну авіацію; на залізничному транспорті, – Правила міжнародного перевезення 
небезпечних вантажів залізницею (RID), які застосовуються окремими учасниками Конвенції про 
міжнародні залізничні перевезення (COTIF). 

Попри те, що Україна є учасником більшості з зазначених конвенцій, наразі вона не є 
учасником Конвенції ООН про відповідальність за шкоду при перевезенні небезпечних вантажів 
(1989). 

Наразі положення зазначених Конвенцій імплементовані в законодавстві України: Правилах 
перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України2; Правилах дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів3; Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним 
транспортом4, Правилах перевезення небезпечних вантажів5. 

З одного боку, специфіка експлуатації різних видів транспорту зумовлює особливості 
виконання окремих видів перевезень вантажів, і небезпечних вантажів, зокрема. І цим 
обґрунтовується застосування регулювання перевезень небезпечних вантажів диференційовано 
за видами транспорту. Адже вимоги до здійснення перевезення небезпечного вантажу автомобільним 
транспортом відрізняється від організації здійснення перевезення іншими видами транспорту, 
скажімо, залізничним чи морським транспортом при тому, що вимоги поводження з вантажем єдині 
(що в свою чергу, зумовлене властивостями самого вантажу). 

Так, п. 17.23 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні6 закріплено, що 
допускаються для перевезень в універсальних автомобільних контейнерах окремі небезпечні вантажі: 
гекс (сухий спирт), целулоїдні іграшки, карбід кальцію, клей гумовий, бітумні і масляні лаки, патрони 
малокаліберні, кінофотоплівки і червоний фосфор, які потрібно упаковувати в тару, щоб забезпечити 
їх цілість і безпеку при транспортуванні, за винятком целулоїдних іграшок, які допускаються для 
перевезення у фабричній упаковці. Водночас, легкозаймисті і цінні вантажі: вата бавовняна, готовий 
одяг, килими і килимові вироби, тканини, текстильні і трикотажні вироби перевозяться, як правило, 
в металевих автомобільних контейнерах з додержанням вимог, що передбачені Правилами 
перевезень небезпечних вантажів (17.24 зазначених Правил). 
                                                      
1 European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ECE/TRANS/275. Vol. I 
and II of 1 January 2019. The United Nations Economic Commission for Europe. 
<https://www.unece.org/index.php?id=50858&nocache=1>. 
2 Наказ про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України 

2017 (Міністерство інфраструктури України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0556-17>. 
3 Наказ про Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (2018) (Міністерство внутрішніх справ 
України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-18#n10>. 
4 Наказ про Інструкцію з організації перевезень вантажів повітряним транспортом 2005 (Державна Служба 
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1403-05>. 
5 Наказ про Правила перевезення небезпечних вантажів 2008 (Міністерство транспорту і зв’язку України). 
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0180-09>. 
6 Наказ про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні 1997 
(Міністерство транспорту України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98>. 
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Загалом, в Правилах дорожнього перевезення небезпечних вантажів (перевезення 
автомобільним транспортом), йдеться про: 1) поводження з небезпечним вантажем у відповідності 
до його властивостей (за класами та підкласами); 2) допуск транспортних засобів до здійснення 
перевезень і відповідність їх вимогам здійснення таких перевезень; 3) погодження та оформлення 
маршруту руху транспортного засобу під час здійснення перевезення небезпечних вантажів. 

З іншого боку, має бути єдиний підхід до класифікації небезпечних вантажів, їх маркування, та 
поводження (тара, упаковка, кількість, поводження, температурний та інші режими та ін.). Адже різні 
підходи, застосовувані на різних видах транспорту та в різних країнах не сприяють безпеці, особливо 
коли йдеться про перевалку чи перевезення у міжнародному сполученні. 

Окрім того, й в питаннях нормативного регулювання виконання договору перевезення 
небезпечних вантажів на різних видах транспорту застосовано різні підходи, внаслідок чого 
закріплення змісту договору (прав та обов’язків сторін та учасників) є нерівномірним, як і наслідки 
порушення договірних умов. Звичайно, з тих питань, які нормативно не врегульовано, сторони 
на основі диспозитивних норм можуть самостійно їх визначити. Проте, можуть мати місце випадки, 
про які зазначив М. Сібільов, – про дію диспозитивних норм, які дозволяють сторонам відступити від 
нормативних положень. Саме за цим критерієм він виділяв: 1) нормативне регулювання; 2) автономне 
регулювання; 3) саморегулювання. Як зазначив він, на відміну від саморегулювання, автономне 
регулювання відбувається хоча і за волею суб’єктів, але лише у випадках наявності на це волі 
публічної влади, яка в диспозитивний нормі визначає не тільки випадки, коли здійснення його є 
можливим, а й встановлює його чіткі межі (глибину). Дійсно, це зумовлене тим, що автономне 
(піднормативне) регулювання відбувається у межах державного нормативного регулювання1. При 
тому, як зазначила Н.С. Кузнєцова, договір як акт саморегулювання, є не лише юридичним фактом, 
що дає підстави для застосування тієї чи іншої норми права до конкретного правовідношення, а й 
безпосередньо регулює поведінку сторін, визначає права та обов’язки учасників правовідношення2. 

Водночас, у випадку відсутності і нормативного і саморегулювання, є доволі складним 
визначення способу регулювання таких «прогалених» питань. Через відсутність регламентації 
наслідків невиконання чи неналежного виконання сторонами своїх обов’язків (умов договору) 
практично неможливо вдатися а ні до захисту прав постраждалої сторони, а ні до притягнення 
сторони, діями (бездіяльністю) якої порушено умови договору, до цивільно-правової 
відповідальності, – звичайно, коли йдеться про порушення договірних умов, а не про завдання шкоди 
на основі делікту. 

Проаналізувавши акти транспортного законодавства з регулювання перевезень небезпечних 
вантажів різними видами транспорту нами було з’ясовано, що наразі на рівні Закону України «Про 
перевезення небезпечних вантажів» хоч і передбачено права та обов’язки відправника, перевізника та 
одержувача небезпечного вантажу (ст. 7-9 Закону), проте, не проведена належним чином ідея наслідків 
їх порушення, – в тому числі що стосується обов’язку інформувати перевізника про властивості 
вантажу та особливості поводження з ним, вимог безпеки перевезення, неправильне оформлення 
транспортної та супровідної документації, тощо. На рівні актів транспортного законодавства такі 
наслідки також не закріплені, за виключенням повітряного транспорту. Так, лише Правилами 
повітряних перевезень вантажів3 обов’язок вантажовідправника надати перевізнику (відповідним 
державним органам) всю інформацію і додати до авіавантажної накладної всі документи щодо видачі 
вантажу вантажоодержувачу, необхідні для виконання митних, валютних, санітарних, карантинних та 
інших формальностей (п. 19.2) корелюється з правом перевізника відмовити вантажовідправнику 
у здійсненні такого перевезення та з обов’язком вантажовідправника відшкодувати перевізникові 
збитки, викликані невиконанням зазначеного обов’язку та (п. 19.4). Проте, ключовими є положення п. 
20.4 Правил повітряних перевезень вантажів, якими передбачено підстави звільнення перевізника від 
відповідальності за будь-які збитки, що випливають з виконання ним застосованих законів або 
унаслідок їх невиконання вантажовідправником (вантажоодержувачем), якщо інше не встановлено 
договором перевезення. Перевізник також не відповідає за знищення, втрату, ушкодження чи затримку 
в доставці вантажу, що сталися через дефекти, властивості чи недоліки вантажу, що перебуває під його 
                                                      
1 Сібільов, М. (2014). Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин. Право України, 2, 40. 
2 Кузнєцова, Н.С. (2012). Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин. Право України, 9, 14. 
3 Наказ про Правила повітряних перевезень вантажів 2006 (Державна служба України з нагляду 
за забезпеченням безпеки авіації). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-06>. 
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контролем, або якщо товар чи вміст вантажу погіршився чи зіпсувався внаслідок неправильного 
упакування вантажу, або змін у кліматі, температурі, висоті чи іншого звичайного фактора, властивого 
процесу транспортування, тривалості транспортування, або діями органу державної влади (п. 20.4.3 
Правил повітряних перевезень вантажів). 

Серед визначених підстав звільнення авіаперевізника від відповідальності є необережність, 
неправильні дії чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування (п. 20.4.4 Правил повітряних 
перевезень вантажів). 

В той же час, на інших видах транспорту подібні положення відсутні, окрім автомобільного 
транспорту. Проте, попри імплементацію положень Конвенцій, наразі Правилами дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів, в яких зазначено, що вони розроблені з рахуванням Директиви 
2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів; додатків А, B до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення 
небезпечних вантажів від 30 вересня 1957 року (ДОПНВ), положення, подібні положенням 
на повітряному транспорті, відсутні. Водночас, ч. 2 ст. 17 Конвенції про договір міжнародного 
автомобільного перевезення вантажів (Женева, 19 травня 1956 р.)1 закріплено підстави для звільнення 
перевізника від відповідальності за втрату, ушкодження чи затримку вантажу: дії або недогляд 
позивача, його інструкції, дефекти вантажу, та інші обставини, яких перевізник уникнути не міг і 
наслідки яких не міг відвернути. 

Та найбільшої уваги викликають положення ст. 22 цієї Конвенції, за якою тягар доведення 
обізнаності перевізника про властивості небезпечних вантажів, точний характер небезпеки лежить 
на відправнику. Крім того, небезпечні вантажі, про характер яких перевізник не був обізнаний 
за умов, зазначених у п. 1 ст. 22 Конвенції, можуть бути в будь-який момент і в будь-якому місці 
вивантажені, знищені чи знешкоджені перевізником без компенсації, а відправник несе 
відповідальність за всі витрати, шкоду і збитки, спричинені передачею цих вантажів для перевезення 
чи їхнім перевезенням. 

Вважаємо, що положення ст. 22 Конвенції про договір міжнародного автомобільного 
перевезення вантажів мають бути імплементовані в усі акти транспортного законодавства на різних 
видах транспорту та в Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів», адже така норма 
надає додаткових гарантій перевізникові у здійсненні ним заходів, спрямованих на забезпечення 
безпеки, яка має бути визнана пріоритетною. 

Висновки. Положення нормативно-правових актів, якими врегульовано транспортні 
правовідносини з перевезення небезпечних вантажів є умовами договору, які визначені законом. 
З погляду на імперативний характер таких умов, вони повинні виконуватися належним чином і 
не можуть бути змінені за угодою сторін, що не протирічить дії принципу свободи договору, а 
навпаки, слугує урегульованості суспільних відносин, особливо потребуючих неухильного 
дотримання вимог законодавства. Такими є потребуючі забезпечення безпеки перевезення 
небезпечних вантажів. 

Водночас, визначено, що національне транспортне законодавство у сфері перевезень 
небезпечних вантажів хоч і диференційоване за видами транспорту, що мало б слугувати урахуванню 
специфіки їх функціонування, проте, на жаль, не містить уніфікованих положень щодо наслідків 
недотримання сторонами нормативних умов, що має бути виправлено. 
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