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CONCEPTUAL FOUNDATIONS  
OF TURKISH FOREIGN POLICY  
AT THE MODERN STAGE (PART 1) 

The problem of the harmonious relationship between ideology and politics can be considered as 
one of the major challenges of modern world politics. For its part, the ideological side of foreign 
policy  remains a complexly difficult direction. Also, one of  the most difficult  trends  in modern 
international  relations  is  globalization,  which  contributes  to  the  development  of  some  other 
trends. These include changing the notion of sovereignty, mostly trans nationalization issues that 
are primarily considered as national, and so on. 
In the twentieth century, the idea of reducing the role of religion in social processes is dominating, 
it was associated with the revival of theories of modernization and secularization, its starting point 
was the end of the religious confrontation. At the same time, one can not fail to mention the fact 
that Islam is a relatively young religion and in the second half of the twentieth century, it went 
through all the stages that were previously significant for the Christian religion in past. 
Keywords: Turkey, US Iran, Russia, The European Union, Middle East, Ideology, Atheism, 
Referendum, Islam, Constitution. 

After the end of the bipolar confrontation era, a hypothesis about the end of ideological competition 
emerged in the West. According to Francis Fukuyama, liberal values have won this competition, which has 
finally put an end to the era of ideological controversy1. 

But as we know, ideologies have existed for centuries and the 21st century could not have been 
an exception2. New types of micro and macro ideologies have emerged in the world political arena, which, 
at least regionally, if not globally, form the political agenda. A prominent example of this is the relatively 
severe (Iran) and light (Turkey) forms of Islam. 

The problem of the harmonious relationship between ideology and politics can be considered as one 
of the major challenges of modern world politics. For its part, the ideological side of foreign policy remains 
a complexly difficult direction. Also, one of the most difficult trends in modern international relations is 
globalization, which contributes to the development of some other trends. These include changing the notion 
of sovereignty, mostly trans nationalization issues that are primarily considered as national, and so on. 

In the twentieth century, the idea of reducing the role of religion in social processes is dominating, it 
was associated with the revival of theories of modernization and secularization, its starting point was the end 
of the religious confrontation. At the same time, one can not fail to mention the fact that Islam is a relatively 
young religion and in the second half of the twentieth century, it went through all the stages that were 
previously significant for the Christian religion in past. In this context, it is necessary to highlight the role of 
Islam in anti-colonial movements and then in regional conflicts. These activities resulted in the establishment 
of the Organization of the Islamic Conference, which was later transformed into the "Organization of Islamic 
Cooperation”. 

 

 
1 Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. New York, 418. 
2 Сирота, Н.М. (2011). Идеология и политика. Москва: Аспект пресс. 
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In Islamic countries, the process of searching for their model of development continues at the modern 
stage, which will be based on the principles of Islam and combine modern achievements and trends 
of development. An integral part of these processes can be considered the cardinal transformation of the 
foreign-political ideology of the Republic of Turkey since 2002, which is connected with the coming to 
power of the "Justice and Development Party”. From this period, there was a gradual distancing from the 
fundamental principles of the "Kemalist policy" characteristic of the Turkish Republic, which was replaced 
by a policy saturated with moderately Islamic ideology, which includes elements of "Pan-Turkism" 
and "Pan-Islamism". 

"The Justice and Development Party” is diversifying its foreign policy, activates the Eastern vector of 
foreign policy following the cooperation with the West, and develops relations with Russia, China, the Arab 
and African countries. In the framework of bilateral cooperation, after economic interests, the Turkish 
leadership, which is the initiator of the modern ideology of the country’s foreign policy, is often driven by 
hidden political goals, the signs of which are often visible. 

For almost eighty years since the establishment of the Republic of Turkey, its main political ideology 
in both domestic and foreign policy has been "Kemalism", founded by the first President of Turkey, Mustafa 
Kemal Ataturk. It is true that, according to the Constitution, Kemalism still maintains its position, but in 
reality, its role is significantly weakened at the present stage, which has repeatedly been the subject of acute 
criticism within the country. 

"Kemalism", as a national ideology, dates back to the establishment of the Republic of Turkey when 
Mustafa Kemal Ataturk, the most popular general and political figure in the country, came to power. He 
took over the governance of the country at the most difficult historical stage for Turkey. This is a period 
of fighting against the "Triple Entente" countries, which have openly threatened the country’s sovereignty 
and territorial integrity. 

Ataturk laid the foundation for a new ideology of the country’s domestic and foreign policy, which for 
many years determined Turkey’s political agenda. The following six principles were considered the 
fundamental basis for the development of the country, which was strengthened by the force of the 
Constitution: republicanism, nationalism, citizenship, laicism (secularism), statism, and devotion to 
revolutionary principles. 

Republicanism included the complete liquidation of the monarchy and the creation of a democratic 
parliamentary republic. As well as the selectivity of the governing system and its accountability to the people. 

The principle of nationalism is seen in the worldview of Kemalism as a counterbalance to Pan-
Turkism within the new borders of Turkey, without reference to the national component. Turkish 
"nationalism" is the cornerstone of Turkish state ideology, reinforced by the power of the constitution. 
Turkish nationalism, on the other hand, is largely different from the classical understanding. The ruling 
elite saw this principle as the basis for the inseparability of nation and state, (devlet ve millet bölünmez bir 
bütündür), as the main basis of Political Unitarism. In other words, this principle involved the integration 
of all national ethnic groups within a single Turkish nation. By the way, such wording is also given in the 
constitution: “All Turkish citizens are Turks“1. 

The principle of "statism" meant the formation of a mixed economy, with a special role for the state. 
This conceptual approach has led to the nationalization of most enterprises and the emergence of large state-
owned holdings. 

"Laicism", the same as secularization, meant the separation of Islam from the state. Ataturk carried out 
several courageous reforms, including the abolition of Sharia law, the suspension of religious education, 
the transfer of most educational institutions to the subordination of the Ministry of Education, and so on2. 

It should be noted that until recently, in Turkey, all parties whose political activities were based on the 
ideas of Islam were severely persecuted by law enforcement agencies. Particularly noteworthy are the 
country’s armed forces, which have been seen as key defendants of the principles of "laicism." It can be said 
that until 2014, in the formation of Turkey’s political agenda both within the country and the international 
arena, along with the President, the Prime Minister, and the Parliament, the military forces of the country 
played an important, in some cases crucial, role. 

Turkey’s foreign policy ideology has changed fundamentally since the "Justice and Development 
Party" came to power. The principles and visions established by Ataturk are a thing of the past now. "Statism" 

 
1 Anayasası, T.C. (2008). Seçkin yayınevi. Ankara.  
2 По данным официального сайта Министерства туризма и культуры Турецкой Республики. 
<http://www.kultur.gov.tr>.  
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was eliminated, and the principle of "republicanism" in its Kemalist sense was no longer the main ideological 
pillar of the country. It was during this period that the idea of moving from a model of a parliamentary 
republic to a model of presidential one became increasingly popular, which eventually led to even more 
logical consequences. Today, Turkey is a sharply presidential republic. 

In recent years, Turkey has been trying to present its foreign policy as a multi-vector, independent, and 
oriented on national interests of the country1. In foreign policy, the main ideological doctrine became the 
concept of former Prime Minister Ahmed Davidoglu – "Zero Problems in Neighborhood Relations." 

The geographical location of the Turkish state is very important in terms of geopolitics. It has the 
greatest potential to expand its spheres of influence, primarily due to its historical heritage and religious and 
ethnic affiliation. There are three unofficial concepts in the Turkish political worldview: Turan, Ergenekon, 
and New Ottomanism. 

Ergenekon – is the mythical homeland of the Turkish people. According to modern Turkish scholars, 
this area included the lands around Lake Baikal. Turan – means the settlement area of the people of the 
Turkish origin, starting from Lake Baikal, including the state borders of modern Turkey. And, the new 
Ottomanism as a political concept, implies the restoration of the Ottoman Empire within its historical borders. 

The ruling "Justice and Development Party" has launched a series of reforms since coming to power. 
Among them is the range of economic, military, and political reforms. The somehow clever and at the same 
time insidious policies of the ruling leaders have weakened the previously dominant positions of the army 
in the country’s political processes. A referendum, conducted in 2010 also transformed the country’s main 
law. It allowed the government to increase its influence on the political process in the country. At the same 
time, the main foreign policy doctrine of the country – "zero problems in relations with neighbors" continued, 
which eventually led to the diversification of foreign policy2. 

At the same time, it is noteworthy that the economic reforms carried out by the ruling party have 
contributed to the inflow of Arab capital into the country and the strengthening of the positions of party 
subjects. In other words, from an economic and political point of view, the ruling team has pursued a 
completely sensible policy based on its party interests. In particular, it has formed its lobby in all sectors, thus 
gaining maximum influence in all key segments. 

Today, Turkish political and public life is dominated by the idea of forming close economic and 
political ties with its neighbors, deepening relations with the Arab world, the Eastern countries, and Russia. 
Political leaders with a moderately Islamic worldview, while limiting the political role of the military in the 
country, have allowed themselves to pursue largely independent policies even within the "NATO“ bloc. 

It is no news to anyone that there is no harmonious relationship between Turkey and the West 
nowadays. Indeed, it has always stood far from ideal, though, lately it has been considerably colder. First of 
all, Turkey has practically lost its enthusiasm for European integration, which was primarily due to 
differences of opinion with key EU players – Germany and France. Besides, Turkey’s independent military 
action in the Syrian conflict and its involvement in the north damaged this relationship. Of course, the West, 
and especially the United States, could not leave without paying attention to President Erdogan’s increasingly 
frequent relations with Russian President Vladimir Putin and the leader of the Islamic Republic of Iran. 

Relations with Europe remain one of the most painful issues in Turkey’s foreign policy. European 
countries and institutions strongly criticize Ankara on issues such as human rights, democracy, freedom 
of media, and minority rights. Due to this, at this stage, the process of negotiations on Turkey’s accession to 
the European Union, which had begun years ago, is practically frozen. The Cyprus problem remains 
unresolved. In response, Ankara accuses Europe of bias and tendentiousness, saying that people express their 
views on elections and referendums, which is a sign of democracy. As for the ongoing political repression 
inside the country, Ankara explains that their implementation has become necessary due to the country’s 
security needs. 

The position of most European countries on the recognition of the 1915 "Armenian Genocide" is 
especially irritating for Turkey, which is categorically opposed by official Ankara. Many Western states have 
acknowledged the fact of the Armenian Genocide in the Ottoman Empire in the early twentieth century, 
which, according to unconfirmed data, sacrificed 1.5 million ethnic Armenians. The Armenian Genocide has 
been officially recognized and tried by France, Germany, Italy, Belgium, Sweden, Lithuania, Greece, Cyprus, 
the Netherlands, Switzerland, Poland, Slovakia, Russia, Switzerland, Canada, Venezuela, the Vatican, 

 
1 Надеин-Раевский, В.А. (2013). Внешняя политика Турции: ветры перемен. Мировая экономика 
и международные отношения, 2, 84-92. 
2 Q&A: Turkey’s constitutional referendum. BBC News. <www.bbc.com›news›world-europe-11228955>. 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2020 

 9

and others. Denial of the historical fact of the Armenian Genocide is punishable in some EU countries 
and carries a fine of 45,000 euros and imprisonment for up to 1 year. The fact of genocide is officially 
recognized in 40 out of 50 US states. April 24 has also been declared as a day of remembrance for the victims 
of genocide1. 

Of course, this fact is, from a reputational point of view, the heaviest blow to the international image 
of Turkey as the successor state of the Ottoman Empire. 

There are also problems in Turkish-American relations, which are mostly related to the Syrian crisis. 
Ankara is concerned about US support for Kurdish rebels and has so far demanded in vain the extradition 
of Imam Fethullah Gulen, who is accused of organizing a 2016 military coup and terrorism and lives in the US 
state of Pennsylvania. Relations between the two countries have been intensified by differences over 
the Palestinian issue and the 2010 Gaza Flotilla incident. 

Turkey seeks to normalize relations with Iran. It also has differing views from the United States on 
Iran’s nuclear program. The volume of trade turnover between these two countries is also increasing. 
As for other neighbors, Turkish-Russian cooperation is growing steadily, including from a strategic point 
of view. 

Despite differences of opinion on many key issues, Turkey’s role in regional security is so important 
that no one in the West has yet questioned its NATO membership. 

Today, Turkey’s ruling party is stronger than ever. President Recep Tayyip Erdogan, who has been 
the head of the country for more than 17 years, enjoys enormous rights and is de facto the sole ruler of the 
country. It can be said that after Ataturk he is probably the most charismatic leader in the history of modern 
Turkey. Erdogan has often been the subject of criticism from Western media for his sensational remarks, 
which often contain pan-Turkish and pan-Islamic nature. 

April 16, 2017, can be considered as a turning point in the history of modern Turkey. According to the 
results of the referendum held on this day, substantial changes have been made in 18 Article of the 
Constitution of the country. 51.4% of Turkish voters supported the package of constitutional amendments, 
which provided for increased rights in the presidency of the country, including the abolition of the post 
of Prime Minister. The changes were met with a backlash from the country’s opposition2. 

According to Turkish officials, the changes were necessary to address the security problems and 
challenges facing the country. Recently, Ankara has really had to fight on several fronts at once. 

The historic referendum was preceded by a failed coup d’etat that caused a great deal of controversy 
both inside and outside the country. 
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ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
IN PROVIDING NATIONAL SECURITY 
TO INDIVIDUAL STATES:  
UKRAINE’S PERSPECTIVE 

The article considers the possibilities and available tools of international organizations to promote 
national security of individual states on the example of recent developments around Ukraine. The 
article considers transformation of the international system of international relations, caused by 
the  revision of  fundamental norms of  international  law by  individual  states  as  the  reason and 
background for shifts in the role of international organizations in terms of national security. 
In  order  to  overcome  these  problematic  aspects  of  imposing  part  of  the  obligations  on 
international organizations aimed at ensuring national security goals, key areas of cooperation 
between  state  authorities of Ukraine  and  certain  international  structures were  identified.  It  is 
considered  that  some  international  organizations  still  have  capabilities  to  promote  Ukraine’s 
national security with the use of non‐military means. 
Given  the  projected  preservation  of  the  essential  role  of  international  organizations  in  crisis 
management and peacekeeping,  it  is considered appropriate to develop a consistent algorithm 
for  cooperation  of  Ukrainian  authorities  with  international  organizations  in  areas  that  will 
contribute to national security of Ukraine. 
Keywords: international organizations, national security of Ukraine, Ukrainian legislation, 
normative‐legal base, non‐military means of ensuring security, crisis settlement. 

Introduction. The aggression of the Russian Federation against Ukraine and in particular the 
demonstration, on the example of the events in the Sea of Azov and the Kerch Strait in November 2018, of 
the aggressor’s readiness to switch from “hybrid” nature of actions against Ukraine to open use of military 
means to violate Ukraine’s territorial integrity and sovereignty, as well as significant difference in military 
capabilities between the Russian Federation and Ukraine, require all public authorities authorized to ensure 
national security to find ways to repel aggression, including the use of non-military measures. 

At the same time, the importance of Ukraine’s interaction with international organizations and 
structures to ensure national security is envisaged by Ukraine’s guiding documents, which stipulate that 
“external security guarantees will be provided by forming a network of alliances with individual states and 
regional organizations and initiatives (by signing agreements on common defense or military assistance) and 
with international security organizations (through participation in collective security mechanisms)”1. 

Despite the fact that Ukraine currently actively participates in the work of more than 70 international 
organizations2, some of which directly or indirectly are involved in matters of peace and security, 
developments around Ukraine since 2014, have shown very limited effectiveness of existing mechanisms for 
ensuring the national security of Ukraine through participation in the work of international organizations. 
This is due to a number of objective and subjective factors. 

 
1 Указ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію національної безпеки 
України" 2015 (Президент України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>. (2020, June, 08). 
2 Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна. 
<https://data.gov.ua/dataset/89ea21a9-e0bf-4cac-a05e-c3da6e63d360/resource/eccd8762-2184-4fb3-8e73-6a491528d03d>. 
(2020, June, 08). 
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Objective factors include organizational and political aspects that limit the ability of international 
organizations to protect world peace and security. In particular, the existing format of the United Nations 
Security Council (UNSC) does not allow any decision to be taken against the interests of a permanent member 
of the UN Security Council, including Russian Federation. On the other hand, the curtailment of cooperation 
between Ukraine and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) during 2010-2013, deprived our country 
of the opportunity to use existing NATO assistance programs to Partner countries, while existing international 
agreements, including the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe and the “Budapest 
Memorandum” did not envisage use of effective levers to influence the violator of these agreements. 

The subjective factors include weak involvement of mechanisms of international organizations 
in addressing problematic issues of national security of the state by the relevant state authorities of Ukraine. 

On the other hand, experience of international security structures has shown their ability to collectively 
prevent armed aggression against member countries, as well as to resolve conflicts at various stages of their 
development. This is evidenced by NATO’s ability to collectively ensure the security of even the smallest 
member states, in terms of their military potential, and the UN’s ability to resolve protracted armed conflicts. 

Given the important role of international organizations in national security matters, as depicted 
in the legal framework of Ukraine, and stipulated by world leading analytical institutions, it is appropriate 
to identify possible areas of cooperation between Ukraine and international organizations in national 
security sphere. 

Analysis of recent research and publications. Some aspects of ensuring national security by non-
military means have been studied by such domestic and foreign scientists as I. Ablazov1, E. Kondakov2, 
J. Nye3, D. Nanto4, M. Gonchar5, and on the issues of the international organizations possibilities in crisis 
settlement – G. Khomenko6, N. Sirota7. 

At the same time, scientific literature leaves unresolved the issue of areas the state authorities 
of Ukraine have the opportunity to promote national security in the context of Ukraine’s participation 
in the activities of international organizations. 

The purpose of the article is to identify areas of cooperation between authorities of an individual state 
and international organizations that can help solve national security problems on the example of Ukraine’s 
participation in international organizations, and based on the analysis of the legal framework of Ukraine and 
international organizations, as well as factual material. 

Discussion. The architecture of the system of international relations, built in the middle of the twentieth 
century, provided that the leading role in ensuring peace, preventing conflicts and resolving them would 
be played by supranational entities and international organizations with appropriate powers. 

In the period between 1991 and 2014, Ukraine also had high hopes for intergovernmental organizations 
and international agreements with regards to issues of guaranteeing peace and stability on its territory. These 
provisions were laid down in the Law of Ukraine “On Fundamentals of National Security” and in the Military 
Doctrine of Ukraine8. In particular, in the wording of the Law of Ukraine “On Fundamentals of National 
Security of Ukraine”, which was in force in the period from 2003 to 2018, one of the principles of national 
security of Ukraine was defined as “use of interstate systems and mechanisms of international collective 
security”9. In addition, the Military Doctrine of Ukraine, which remained active in the period from 2004 

 
1 Аблазов, І.В. (2007). Воєнно-політичні цілі держави та невоєнні засоби їх досягнення. Трибуна, 9-10, 16-17.  
2 Кондаков, E.E. Невоенные меры обеспечения военной безопасности Российской Федерации и основные 
проблемы их реализации. <https://flot.com/publications/books/shelf/safety/11.htm>. (2020, June, 08). 
3 Nye, J. The Benefits of Soft Power. Harvard Business School Web Site. <http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html>. 
(2020, June, 08). 
4 Nanto, Dick K. (2011). Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy. Washington: 
Congressional Research Service. 
5 Гончар, М.М. (2016). Гибрессия Путина. Невоенные аспекты воен нового поколения. Фрагмент дослідження 
в рамках проекту «Антарес». Київ: Центр глобалістики «Стратегія ХХІ». 
6 Хоменко, Г.Д. (2008). Основи миротворчості: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «DEMID». 
7 Сирота, Н.М. (2015).Политическая конфликтология: учебное пособие. Москва. 
8 Закон Про основи національної безпеки України 2003 (втратив чинність) (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15> (2020, June, 10);  
Указ Про Воєнну доктрину України (втратив чинність) (Указ Президента України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004>. (2020, June, 10). 
9 Закон Про основи національної безпеки України 2003 (втратив чинність) (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15> (2020, June, 10). 
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to 2015, as one of the main ways to prevent military conflicts identified “participation in international 
political, security, economic, cultural and other organizations whose activities do not contradict international 
law and legislation of Ukraine”1, and to deter a potential aggressor Ukraine’s Law stated that Ukraine “may 
apply to the UN Security Council, other international and regional organizations, security guaranteeing states 
of Ukraine in accordance with the Memorandum on Security Guarantees… (hereinafter – the Budapest 
Memorandum) to conduct measures to prevent the use of military force against Ukraine”2. 

At the same time, the violation of norms and provisions of international law by the Russian Federation, 
as a result of the annexation of the Autonomous Republic of Crimea and aggression against Ukraine, has led 
to a sharp increase in tensions in international relations, revision of national and collective security concepts 
by some countries and unions and to a large extent compromises existing mechanisms of international 
organizations and agreements to promote peace. 

Despite the decline in the authority of international organizations as guarantors of peace and security 
caused by the aggressive actions of the Russian Federation towards Ukraine, the world’s leading analytical 
and research institutions3 agree that supranational entities will continue to play a role in international 
relations: “International institutions will struggle to adapt to a more complex environment but will still have 
a role to play. They will be most effective when the interests of the major powers align on issues like 
peacekeeping and humanitarian assistance”4. Based on this, international organizations can be used to ensure 
the national security of individual states in the areas defined by the national legislation. 

In determining the areas of concentration of state efforts to protect national interests within 
international organizations, it is necessary to take into account the peculiarities of the functioning and 
decision-making of such structures. 

The only universal intergovernmental body with security powers, despite demands for its 
reorganization, including those of Russia, remains the United Nations. 

The unconditional legitimacy of the UN, associated with the comprehensive nature of its membership, 
as well as the fact that it is an organization with universal competence, as states have the opportunity to 
include in its agenda virtually any issue related to military-political, social-economic, humanitarian and other 
areas5. 

One of the most significant shortcomings of the UN decision-making process on key issues of peace 
and security is the mandatory lack of disagreement of each of the five permanent members of the Security 
Council (UNSC), which is decentralized, therefore, decisions on such issues are often delayed and sometimes 
are impossible. An example of such a situation is the inability of the UN Security Council to authorize actions 
to resolve or facilitate the settlement of the civil war in Syria due to opposition from the Russian Federation 
and the People’s Republic of China, as well as the inability to adopt a resolution condemning Russia’s 
aggression against Ukraine. 

Due to the existing contradictions within the UN Security Council, we can say that this international 
organization is experiencing a deep crisis. In addition, in the face of aggression by the Russian Federation, 
Ukraine was faced with the urgent need to resist not only military but also information and diplomatic 
pressure from the Russian Federation. The United Nations has become the scene of such a diplomatic 
struggle. At the same time, the anti-Ukrainian activity of the Russian Federation in the UN Security Council 
focuses on the following main areas: 

–  blocking the adoption of resolutions aimed at condemning Russia’s aggression and prosecuting 
violators of the ceasefire; 

– disruption of peacekeeping initiatives of other member states of the UN Security Council, including 
through the accelerated submission to the UN Security Council of its own draft resolutions, which are already 
being prepared by other delegations; 

 
1 Указ Про Воєнну доктрину України (втратив чинність) (Президент України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004>. (2020, June, 10). 
2 Указ Про Воєнну доктрину України (втратив чинність) (Президент України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004>. (2020, June, 10). 
3 Global Trends 2035: Paradox of Progress (2017). Washington D.C. <https://www.dni.gov/files/documents/nic/ 
GT-Full-Report.pdf>. (2020, June, 10). 
4 Global Trends 2035: Paradox of Progress (2017). Washington D.C. <https://www.dni.gov/files/documents/nic/ 
GT-Full-Report.pdf>. (2020, June, 10). 
5 Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. 
<https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>. (2020, June, 10). 
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– use of the UN Security Council as a platform for disseminating knowingly false information about 
the situation in eastern Ukraine and about the actions of the Armed Forces of Ukraine; 

– creation within the UN of “a loyal group of member countries”, who periodically give program 
speeches aimed at spreading Russian propaganda, and to change the emphasis in the discussion  
of a particular topic. 

Despite the existence of a systemic crisis within the UN and its deepening, caused by the Russian 
Federation’s violation of international law and systemic opposition to restoring the UN Security Council’s 
status as the main body for international conflict resolution, the UN retains significant potential to promote 
national security to certain states. 

In particular, the possibility of influencing the aggressor through the mechanisms of the UN General 
Assembly is preserved by adopting relevant resolutions, which, despite their non-binding nature, are 
transformed into practical restrictive sanctions against the aggressor within international organizations 
(including UNESCO and the International Civil Aviation Organization /ICAO/). In addition, the UN, as an 
international platform for disseminating information, should be actively used to refute the disinformation of 
the aggressor country and to bring to the attention of the world community the position of the Ukrainian state 
on the events in the Russian-Ukrainian conflict zone. 

Against the background of the actual blocking of UN activities to resolve certain conflicts involving 
permanent members of the UN Security Council, the importance of regional organizations in matters of peace 
and security is growing. NATO, the OSCE and the EU are the leading regional organizations whose 
opportunities can be used in the interests of Ukraine’s national security. 

Although the North Atlantic Treaty Organization (NATO) was formally established as a collective 
defense organization aimed at protecting member states from external aggression and assisting them in the 
event of natural disasters and catastrophes, NATO’s role has been somewhat different since the early 1990s: 
it has transformed and began to include a wider range of tasks. In particular, NATO began operations in the 
1990s that did not fall under Article 5 of the Washington Treaty1, in order to prevent the spread of conflict 
and prevent destabilization of Member States or partner countries. 

As a result of transformation processes in the world and within the organization, at the level 
of NATO documents, the possibility of a more active mandate of NATO to ensure peace and security 
outside the territory of member countries has been approved. Thus, the NATO Strategic Concept 2010 
broadens NATO’s understanding of crisis management and provides for NATO’s involvement in all stages 
of the crisis: “Where conflict prevention proves unsuccessful, NATO will be prepared and capable to 
manage ongoing hostilities. NATO has unique conflict management capacities, including the unparalleled 
capability to deploy and sustain robust military forces in the field. NATO-led operations have demonstrated 
the indispensable contribution the Alliance can make to international conflict management efforts”2. It also 
encourages more structures and organizations to participate and coordinate, and provides for a wider range 
of tools. In a more general sense, the concept takes a complex, comprehensive approach to crisis 
management, with a greater emphasis on training, building local forces, and strengthening civilian-civilian 
planning and engagement. 

Since 2014, in view of the growing level of threat from the Russian Federation, the North Atlantic 
Treaty Organization has intensified its activities aimed at preventing the involvement of member states 
in conflicts and crises. Thus, Estonia, fearing the destructive influence of the Russian Federation, has 
significantly increased its activity within NATO. For instance “Tallinn has worked hard to secure as great 
a NATO (or bilateral allied) troop presence in Estonia as possible; clarify as much as possible NATO’s 
obligations towards members who consider themselves to be at risk from Russia”3. 

At the same time, promoting more active involvement of NATO in the settlement of the conflict on the 
territory of Ukraine will require long-term work to convince the leadership and the population of each 
individual NATO member country of the expediency of such participation. 

Thus, at this stage, Ukraine’s capabilities within NATO can focus on informational and educational 
activities aimed at shaping the need to deepen the organization’s involvement in resolving the Russian-
Ukrainian conflict using a wide range of non-military and civil-military NATO instruments. 

 
1 The North Atlantic Treaty. <https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?>. (2020, June, 10). 
2 The Allience’s Strategic Concept. <https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm>. (2020, June, 10). 
3 Ahto, L. (2015). Estonia: Fearing “Decoding” by Russia. The different faces of “soft power”. Riga: Latvian Institute 
of International Affairs, 205. 
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Given that the main responsibility for international monitoring of the implementation of the Minsk 
Agreements is vested in the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), its role 
in Ukraine’s national security system is expected to grow. 

At the same time, due to the limited possibilities of this organization to objectively and impartially 
cover the development of events in eastern Ukraine under current conditions, which is associated with the 
obstruction of OSCE observers by militants of self-proclaimed republics1 and some aspects of staffing of the 
Special Monitoring Mission at the initial stage of the Russian-Ukrainian conflict2, there is an urgent need to 
intensify Ukraine’s activities within the OSCE in the following areas: creating preconditions for increasing 
the number of non-biased OSCE observers from neutral countries; expansion of the information and 
explanatory campaign to bring the actual state of affairs in the zone of the Russian-Ukrainian conflict 
to the participants of the organization; use of the OSCE’s crisis management mechanisms to facilitate 
effective ceasefires. 

Since the beginning of the 21st century, the European Union (EU) has been playing an increasingly 
important role in ensuring national security. The establishment of the EU as a global center of economic 
influence led to the strengthening of its political role on the world stage, including in the field of security and 
stability in Europe and neighboring regions. Currently, among the most popular mechanisms for resolving 
EU crises and conflicts are flexible political, economic, military and civilian instruments, as well as a set of 
preventive actions, including diplomatic efforts and development assistance, a combination of civilian and 
military instruments. The development of European security and defense policy is aimed at creating such 
comprehensive and flexible tools3. In the field of crisis management, the EU specializes in acting at the 
intersection of military and civilian aspects of crisis management, which is currently most in demand (civil 
administration, civilian police and other administrative experts needed in a situation of stabilizing society 
in post-conflict recovery). 

Given the significant experience of the EU in promoting national security and crisis management using 
economic levers and instruments of civil-military cooperation, it is considered appropriate to take a set 
of measures aimed at involving economic and military-civil mechanisms of the EU to ensure national security 
of Ukraine which is a part of the vital interests of the EU and may affect the security situation of EU member 
states. Regarding the need for more active commissioning of the EU’s economic levers to create a security 
environment in the regions close to the EU, the researchers note: “the EU and its Member States have failed 
on a number of occasions to offer superior economic incentives to its neighbours, remaining a beacon but not 
a direct provider of prosperity, while Russia despite its economic inferiority has been able to offer more 
substantial economic carrots although these have already come with political costs in the short-term, and 
economic ones in mid-term”4. 

Conclusion. Despite the internal systemic crisis in the UN Security Council, as well as the destructive 
actions of the Russian Federation, which significantly reduce the credibility of existing international systems 
and institutions involved in preserving peace and providing national security to individual states, international 
organizations with security powers are expected to play a significant role in international relations. In view 
of the above, it is considered that there are prerequisites for the inclusion of mechanisms of international 
organizations in the system of national security of Ukraine in the following areas: information, military-civil 
and economic. 

Prospects for further research. Based on the analysis of the legal framework of international 
organizations and factual material, it is envisaged that further development of an algorithm for measures 
of state authorities of individual states to ensure national security in the framework of participation 
in international organizations could be developed. 

 
1 75 percent of cases of interference in OSCE SMM work took place in Donbas: Interview with OSCE SMM head 
Ertugrul Apakan on September 7, 2017. <https://112.international/conflict-in-eastern-ukraine/75-percent-of-cases- 
of-interference-in-osce-smm-work-took-place-in-donbas-20532.html>. (2020, June, 10); Sagramoso, D. (2020). 
Russian Imperialism Revisited: From Disengagement to Hegemony. Abington, Oxon: Routledge. 
2 80% of OSCE observers in Mariupol are Russians. Interview with Vasyl Budyk (advisor to Minister of Defense 
of Ukraine) on November 11, 2014. Zik.ua. 
<https://zik.ua/en/news/2014/11/11/80_of_osce_observers_in_mariupol_are_russians_539601>. (2020, June, 10). 
3 Новикова, Д.О. (2009). Новые инструменты международного кризисного урегулирования: опыт 
Европейского Союза. Москва: МГИМО, 48. 
4 Rostoks T., Potjomkina, D. (2015). Soft power of the EU and Russia in Eastern Europe. The different faces  
of “soft power”. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 247. 
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Formulation of the problem. In the current conditions of destabilization of the regional security 
environment and the general crisis of the post-bipolar system of international relations, Ukraine is at a key 
stage of its historical development. Ukrainian authorities implement policy of civilizational orientation and 
seek to restore the violated territorial integrity, to protect national borders from external threats. The situation 
requires the use of all tools that can help to perform these tasks. The development and deepening 
of cooperation with the allies representing the Euro-Atlantic system of collective security is becoming 
extremely important, as this ensures the strengthening of Ukraine’s potential both in the general political and 
practical military spheres. 

In such conditions partnership with the Baltic-Black Sea states (which share European values and 
adequately assess the security situation in the region), formed by the escalation of the Russian threat became 
of particular relevance. The development of relations with them is a key element in protecting not only 
Ukraine’s sovereignty, but also for the stabilization of the entire eastern flank of Europe. Among them special 
attention should be given to the Baltic States – Latvia, Lithuania and Estonia. Despite limited resources 
at their disposal, their help and readiness to support Ukraine has received proper recognition. It allows us to 
put forward a hypothesis about the strategic nature of the Ukrainian-Baltic partnership – which in turn makes 
this vector of foreign policy a priority for Kyiv. 

The aim of the study is to assess the depth of Ukraine’s partnership with the Baltic States, to determine 
their compliance with the concept of strategic partnership on the basis of comprehensive description of their 
formative elements and practical aspects of implementation. 

Highlighting of the previously unresolved parts of a common problem. Ukraine’s relations with 
regional partners, including the Baltic States, are properly studied in the scientific literature. However, the 
issue is often covered only in general terms – instead, the emphasis on the most relevant segment of the 
partnership (security cooperation) is absent. Also, the assessment of the level of relations is usually 
generalized and not supported by theoretical approaches to the nature and characteristics of the phenomenon 
of “strategic partnership”, which is declaratively attributed to the Ukrainian-Baltic relations. Researchers do 
not pay attention to the national specifics of Ukraine’s bilateral relations with Latvia, Lithuania and Estonia, 
which determine the differences in their depth. It is these aspects that are emphasized in this article, which is 
an attempt to highlight the problem taking into account such elements of the topic being studied. 

Analysis of recent research and publications. Scientific publications on the research topic can be 
divided into two groups. The first includes works that address general theoretical issues – the essence of 
interstate cooperation and the phenomenon of strategic partnership in international relations. The second 
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group of works consists of publications that highlight the specifics of Ukraine’s relations with the Baltic 
States. Among the authors who studied the principles, patterns and models of interstate cooperation, we 
should mention B. Lo, I. Zhovkva, M. Fesenko. Partner relations between Ukraine and Latvia, Lithuania, 
Estonia are studied in the works of I. Bruģe, E. Gajauskaitė, S. Murinska, O. Aleksandrova, R. Dodonov, 
M. Zamikula, N. Krasnozhon. 

The Results of the Research. Strategic partnership is the highest form of friendly international 
relations. It is a special tool of the state’s foreign policy, that is used in order to coordinate actions in the 
international arena with other countries. The use of this tool and the coincidence of strategic national interests 
of two or more states in several areas lead to a special type of interstate cooperation between them, which 
can also be characterized by this term1. In other words, strategic partnership is a type of interstate relations 
built as a consistent system of interaction between states in the direction of implementing common strategic 
objectives, interests and goals. 

Depending on the strength of the state, the strategic partnership has different grounds and tasks. 
The implementation of a strategic partnership requires such conditions as: 

 the existence of fundamentally important goals, the achievement of which is possible only 
with serious coordination of efforts by the parties; 

 common understanding of the goals and principles of strategic partnership development 
by the parties; 

 the existence of the legal framework of the partnership, which defines the content of cooperation 
and mechanisms for its implementation; 

 the existence of established institutional mechanisms through which the strategic partnership is 
implemented; 

 the superiority of the common goals of the parties over the differences in bilateral relations; 
 coincidence of the paradigm of values of the socio-political process of both parties2. 
At the same time, some factors can hinder a strategic partnership. Among them special attention should 

be given to differences in approaches to building a political system or negative historical stereotypes, which 
have influence on the image of the potential partner. 

One of the most important aspects of a strategic partnership is its duration, created by the partners’ 
commitment to developing long-term relationships. For its successful implementation, partners should have 
potential and capacity to influence the development of bilateral relations, based on stability, continuity and 
mutual benefits. Strategic relations are characterized by reciprocity and resilience – they remain flexible and 
strong, even despite temporary problems or misunderstandings. Because of this they should be based on 
tactical opportunism, a broad compatibility of goals and objectives of the involved parties. In such conditions 
a situation arises when partners are able to identify common interests and put them as a keystone of long-
term and real cooperation, which is based on a common vision of the structure of the international system 
and their role in it3. 

A strategic partnership is characterized by flexible voluntary cooperation based on a formal mutual 
commitment. Therefore, this form of relations has a wide range of implementation and can be defined 
as a process of formalized, structured and institutionalized international cooperation in order to achieve 
common strategic goals arising from national interests and the desire to increase national security. This 
definition of strategic partnership allows to characterize a specific cooperation as strategic by identifying its 
variables, such as: compliance with national security interests, formulation of common goals, formalization 
of the process of implementation and institutionalization of relations4. 

The nature of Ukrainian-Baltic relations corresponds to the model of strategic partnership based on the 
existence of a common threat. This situation occurs when two or more actors unite against a common enemy, 
and even after the disappearance or reduction of the threat, the partnership continues to function5. In our case 

 
1 Жовква, І. (2019). Інструмент стратегічного партнерства в зовнішній політиці України. Зовнішня політика і 
дипломатії: історичний та сучасний виміри, 13, 79-80. 
2 Фесенко, М. (2015). Глобальне стратегічне партнерство провідних акторів: теоретико-методологічний вимір. 
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (43), 25.  
3 Lo, B. (2008). Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics. Brookings Institution Press, 42. 
4 Gajauskaitė, I. (2014). Partnerships in Foreign Policy: Comparative Analysis of Polish – Ukrainian and Lithuanian – 
Ukrainian Strategic Partnerships. Lithuanian Annual Strategic Review, 11, 1, 194. 
5 Фесенко, М. (2015). Глобальне стратегічне партнерство провідних акторів: теоретико-методологічний вимір. 
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (43), 27-28. 
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it is based on concerns raised by Russian policy in the Baltic-Black Sea region. The aggressive imperialist 
rhetoric of the Russian Federation, which is gradually turning into a full-fledged revisionist-revanchist policy, 
threatens the sovereignty and territorial integrity of its neighbors. It is an objective reality of the regional 
space, which creates common challenges and requires an appropriate joint response. 

From the geopolitical point of view an important element in promoting the Ukrainian-Baltic 
partnership is the compliance of these processes with the interests of a key actor of the Western world – the 
United States of America. Taking into account current split in the Euro-Atlantic community, Washington 
must reconsider its own European policy. The leading countries of Western Europe, guided by their own 
ambitions, potential and interests, do not agree with American hegemony. On the other hand, states of Central 
and Eastern Europe – the new members of the EU and NATO – have traditionally taken a pro-American 
position. A similar policy is pursued by countries aspiring to NATO membership, such as Ukraine, for which 
American support is becoming an extremely important element in protecting their own security. Joining the 
American allies into united “security belt” simplifies the response to existing challenges in the region, and at 
the same time counterbalances Old Europe on the continent. Thus, it directly affects the strengthening of 
American positions in the European space – and can receive approval from the United States. 

The consolidation of Ukrainian-Baltic relations is facilitated by the civilizational orientation 
of Ukraine and the Baltic States to the European vector of development and values. Latvia, Lithuania and 
Estonia have never questioned the priority of this foreign policy direction. In practical terms, Ukraine has 
lost many years due to the slowdown in integration processes and the period of uncertainty. However, it has 
never declaratively rejected the special attitude towards Europe as an example for development. Thus, 
under any circumstances, Ukraine and the Baltic States are united by an understanding of the place and role 
of Europe and Western civilization in the modern world – and by their own self-identification 
within its ranks. 

Another factor that strengthens the bilateral and multilateral partnership between Ukraine and the 
Baltic States is the time-tested friendly position of political elites on the issue of development of interstate 
relations. An analysis of the approaches of the leading political forces of the Baltic States to the assessment 
of the Ukrainian-Russian conflict shows that the majority of them take a clear pro-Ukrainian position. Right-
wing political parties, such as the Estonian Reform Party and the Conservative People’s Party, the Latvian 
National Alliance and the Lithuanian Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats, are key allies of 
Ukraine. At the same time centrist and left-wing political forces, despite some accusations of pro-Russian 
positions, also duly support Ukraine. The relatively lesser attention to the Russian threat in their rhetoric is 
primarily due to the focus on the internal problems of states, rather than sympathy for Russia. There are 
indeed certain pro-Russian parties in the Baltic States – but they have minor opportunities to influence public 
policy due to the fact that most of the electorate does not accept this position. 

Also, attention should be paid to the positive assessment given to interstate cooperation by experts 
from Ukraine, Latvia, Lithuania and Estonia. This demonstrates the high level of partnership among thinkers 
responsible for the formulation of theoretical approach to the state’s foreign and security policies. For 
example, the experts of the Foreign Policy Council “Ukrainian Prism”, which annually conducts an audit of 
Ukraine’s international activities, have high opinion on the issue of Ukraine’s relations with the Baltic States. 
Its overall assessment in the period of 2015-2019 has never dropped below “B-”1. At the same time, Baltic 
experts highly appreciate the analytical work of Ukrainian colleagues on topical issues of hybrid threats and 
regional security – laying the groundwork for professional cooperation of expert circles. 

Ukraine’s bilateral relations with Latvia, Lithuania and Estonia are based on a strong regulatory 
framework, which has been in place since the early 1990s. In the field of security, they are based on 
ministerial-level general agreements and specific documents. In the case of Ukrainian-Lithuanian relations 
an important role was played by military cooperation in the field of international peacekeeping. 

Ukraine’s cooperation with the Baltic States in the security field has several dimensions. The highest 
of them is the coordination of efforts and protection of interests in the international arena. Today, it is 
primarily formed by the advocacy of Ukraine’s interests by Latvia, Lithuania and Estonia in the framework 
of multilateral diplomacy in the global arena of international relations. Prospects for its deepening in the 
political and diplomatic sphere include further lobbying of Ukraine’s foreign policy interests; condemnation 
of the occupation of Crimea and the aggression of the Russian Federation in Eastern Ukraine; the invariability 

 
1 Українська призма: Зовнішня політика 2019. Аналітичне дослідження (2020). Київ: ГО «Рада зовнішньої 
політики «Українська призма», Фонд ім. Ф. Еберта, 234.  
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of support of the Ukrainian territorial integrity and sovereignty in multilateral platforms (UN, OSCE, Council 
of Europe); support for the continuation of anti-Russian sanctions; support for the initiatives of the Ukrainian 
authorities aimed at ensuring the restoration of control over the occupied territories; development 
of multilateral cooperation with Ukraine at the subregional level. 

Cooperation in the context of the implementation of integration policy remains an important element 
of the Baltic States’ relations with Ukraine. Since 2004, they have remained powerful advocates for Ukraine 
in NATO and the EU, using their status as members of these organizations to support the interests of potential 
Eastern European candidates for membership. These states are Ukraine’s consistent allies who are ready to 
raise the issue of EU and NATO enlargement to the East even in the face of ambiguous attitudes to this idea 
of Western European countries, which are concerned about Russia’s reaction on it. 

The main criterion of a strategic partnership is the mutual interest of partners in cooperation and a large 
number of areas for its practical implementation. The analysis of Ukrainian-Baltic relations in the defense 
sphere demonstrates this approach – on the basis of it, several areas in which cooperation has become relevant 
in recent years are clearly defined. 

Efforts to increase the combat capability of national armed forces through training and exchange 
of experience are becoming a key element of the partnership today. Primarily we are talking about the 
participation of the Baltic States in providing training for Ukrainian servicemen. For example, Latvia began 
such activities in 2015, when provided training courses for Ukrainian specialists in neutralizing munitions 
and learning English1. Next year the Latvian military had joined the Joint Multinational Training Group-
Ukraine. Since the same time Lithuanian instructors started their work in this structure. Their activities are 
directed to improve the training of Ukrainian special forces and military police, the formation of a renewed 
and effective sergeant corps within the Ukrainian Armed Forces. These segments of training activity are 
indicated as the most effective – both in the Ukrainian official documents2 and in the interview of the military 
attaché of Lithuania in Ukraine A. Norkus3. At the same time, Ukrainians study at Lithuanian institutions 
of military education, as well as in the Baltic Defense College (Tartu, Estonia). 

Politicians and expert community of the Baltic States are interested in studying the Ukrainian 
experience of countering aggression. The most interesting for them is to study Russian methods of hybrid 
warfare which were used against Ukraine, and to get acquainted with promising strategies to counter this 
threat. The study of the Ukrainian experience becomes especially relevant for Latvia. The reason for this is 
the specifics of Latgale, which is the most vulnerable region in terms of external Russian influence4. Lithuania 
is also actively studying the Ukrainian experience of countering aggression. Special attention is paid to the 
analysis of the practice of using special forces in conditions of hybrid warfare5. In the more practical field, 
the Baltic States gain access to the combat experience of the Ukrainian Armed Forces, get first-hand 
information about Russian tactical schemes, strategies and weapons. 

Another area of support for Ukraine, in which the Baltic States are involved, is financial assistance. 
It is directed in the form of equipment for hospitals, basic necessities for the military on the front line, 
assistance to the families of IDPs from the ATO zone6. Treatment of wounded Ukrainian servicemen in the 
Baltic States also takes place as an important element of support. Latvia, Lithuania and Estonia started similar 
practices in August-September 2014. To date, several hundred Ukrainians have received medical care in the 
Baltic States. 

As we can see, Ukraine’s relations with the Baltic States, which demonstrate the consistent support 
of our state in the international arena and participate in the implementation of a series of projects aimed 
at strengthening its defense potential, have a high level. However, in the field of practical interaction, 
their content is not equivalent. 

 
1 Bruģe, І. (2016). Latvia’s Ukraine Policy: The Ukraine Crisis and Bilateral Relations in 2015. Latvian Foreign and 
Security Policy. Yearbook 2016, 75. 
2 White book-2018. The Armed Forces of Ukraine (2019). Kyiv: Ministry of Defence of Ukraine, 132. 
3 Сірук, М. (2020). Про особливість литовських інвестицій (інерв’ю з військовим аташе Литовської Республіки 
в Україні А. Норкусом). День. <https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/pro-osoblyvist-lytovskyh-investyciy>. 
(2020, July, 11). 
4 Murinska, S., Aleksandrova, O., Dodonov, R. (2018). Information Warfare: Future Challenges of Latvia and Ukraine. 
Схід, 5 (157), 69.  
5 Lithuanian Defence policy White Paper (2017). Vilnius: Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, 37. 
6 Красножон, Н.Г. (2019). Українсько-латвійське співробітництво у військовій сфері у період 1991-2018 рр. 
Воєнно-історичний вісник, 4 (34), 86-89. 
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The partnership between Ukraine and Lithuania has the highest level. It affects several areas of activity 
that are critical to ensuring the defense capabilities of our state. In this context, Lithuania occupies a special 
place in Ukraine’s foreign policy – not only among the Baltic States, but also among all Ukrainian partners. 

First of all, the Lithuanian authorities are making efforts to improve the logistics of the Ukrainian army. 
Agreements on military-technical assistance between the states were established in November 2014. 
The Republic of Lithuania became the first and only European state to supply Ukraine with lethal weapons 
during the Ukrainian-Russian conflict1. The donated amounts of assistance cannot be regarded as a large 
contribution to improving Ukraine’s defense capabilities – however, they are of great informational and moral 
importance. Interestingly, doubts are expressed at the expert level about the exclusively Lithuanian origin of 
these weapons and military materials. There is a reason to believe that the Republic of Lithuania has acted as 
a kind of intermediary in the transfer of military aid collected in several Central and Eastern European NATO 
member states to Ukraine2. In this case, the role of Lithuania as a partner is even more important – 
as it demonstrates clear absence of fear of Russian reaction, which was obviously negative on the issue. 

Another important element of Lithuanian-Ukrainian cooperation is the functioning of the Lithuanian-
Polish-Ukrainian brigade. This project was agreed in 2008 – but the formation of the unit was significantly 
delayed. Only in 2014-2015 it received a new push. The process of practical training of the brigade, which 
consists of three national battalions and a multinational headquarters located in Lublin (Poland), began in 
autumn 2015. Finally, in December 2016, the brigade reaffirmed its full operational capabilities and readiness 
to carry out peacekeeping missions. Today it is becoming an important element in achieving mutual 
compatibility of the Ukrainian and Lithuanian armed forces. It opens up prospects for the development 
of a functional Baltic-Black Sea “security belt”. 

In the case of Estonia, a characteristic feature of the partnership is its sectoral focus and learning 
of experience. The Republic of Estonia has the latter in several specific areas of security sector development, 
which are of special interest to Ukraine. 

An important role in the implementation of Estonia’s defense strategy is given to the system 
of territorial defense, which is functioning in the form of voluntary paramilitary Estonian Defense League 
(Kaitseliit). This approach significantly enhances the capacity of the regular armed forces, while avoiding the 
additional costs of maintaining them. It is especially relevant for Ukraine – given the need to develop new 
approaches to ensure the state’s defense capabilities. An important place in the process is played by the study 
and borrowing of the Estonian experience. Both NGOs (such as “Ukrainian Legion”) and official structures 
(Ministry of Defense and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine) are involved in this. 

The Republic of Estonia is also a key player in NATO’s cyber defense system. This state is 
characterized by an extremely high level of digitalization – since the mid-2000s, it has been actively 
introducing information technology for the functioning of e-government or providing remote voting in 
elections. It is on Estonian territory that the NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence has 
been established. Given its own achievements in this field, Tallinn pays much attention to the transfer of 
experience to partners. Among them, an important place is occupied by Ukraine, for which the issues of cyber 
defense became relevant in the conditions of hybrid aggression of the Russian Federation. The partnership 
mainly develops in the format of staff training, technical advice and equipment transfer. 

Conclusions 
Analysis of the basic elements that shape the nature of Ukraine’s relations with the Baltic States 

suggests that they have all the necessary features to correspond the concept of strategic partnership. Ukraine, 
Latvia, Lithuania and Estonia are united by a European civilizational identity, which in turn forms their views 
on the nature of the international environment. The model of joining forces to counter the common threat – 
which is now the policy of the Russian Federation in the Baltic-Black Sea region – lays at the center of their 
relations. The potential of the partnership is formed by the presence of a developed normative framework; 
practical experience of cooperation; positive assessment of such vector of foreign policy by political elites, 
society and the expert community; the interest of an external actor – the United States – in the formation of 
an alliance of pro-American Eastern European states. 

In the field of positioning in the international arena, the Ukrainian-Baltic relations have already allowed 
us to talk about their strategic nature and importance. Latvia, Lithuania and Estonia are consistent allies 

 
1 Lithuania National Report on the Arms Trade – 2016 (2017). The Global Reported Arms Trade, The UN Register 
of Conventional Arms. <http://www.un-register.org/SmallArms/CountrySummaryId.aspx?CoI=113>. (2020, July, 10). 
2 Сунгуровський, М. (2018). Зброя із США. Двері відкриваються. НВ. <https://nv.ua/ukr/opinion/zbroja-z-ssha-
dveri-vidkrivajutsja-2445636.html>. (2020, July, 11). 
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of Kyiv, defending the territorial integrity and integration prospects of Ukraine. At the same time in the field 
of practical security and defense cooperation the situation is somewhat different. Despite the existence 
of several areas of cooperation in which all three Baltic States make a significant contribution to Ukraine’s 
capabilities (training and treatment of servicemen of the Ukrainian army, financial and humanitarian 
assistance), the level of bilateral relations between Ukraine and Latvia, Lithuania and Estonia differ. In the 
case of Ukrainian-Lithuanian relations, we can speak of a de facto strategic partnership (illustrated by 
cooperation in the format of the LITPOLUKRBRIG project, as well as the supply of lethal weapons to 
Ukraine made by Lithuania). Ukraine’s cooperation with Estonia has sectoral features – it concentrates on 
the areas of borrowing Estonian experience in forming systems of territorial defense and cybersecurity. 
Ukraine’s relations with Latvia has the lowest level among all three Baltic States. However, this does not 
change the fact that the support of all these states is extremely important for Ukraine in modern conditions. 
The development of cooperation between them consolidates the efforts to protect the eastern flank  
of the European space. 
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FUNDAMENTALISM AND EXTREMISM  
AS A MIRROR OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS  
IN THE ARAB WORLD 

This  article  focuses  on  the  study  of  the  main  internal  factors  that  have  influenced  modern 
fundamentalism and extremism in the Arab world. Extremism is sponsored by numerous religious 
and political movements and parties. The channel for feeding extremists is "charitable activities for 
the glory of Islam", the transfer of money from various charitable and public organizations, which 
they  provide  in  the  form  of  humanitarian  aid,  private  gatherings  and  donations  of  Muslims. 
Extremists from Islam are not limited to external sponsorship, actively resorting to criminal methods 
of financing, primarily drug trafficking, arms trafficking, gold, jewelry, extortion, robbery, kidnapping. 
The  emergence  of  Islamic  extremism  was  facilitated  by  internal  and  external  factors  in  the 
development of Muslim countries, where domestic political factors had a special impact, namely 
unemployment,  living  standards  of  the  vast  majority,  difficult  demographic  situation,  low 
economic development, low level of authoritative political regimes and their repressive opposition 
policies. as well as the crisis of national ideology, etc.; which created a mass social base for the 
Islamist  opposition  to  secular  political  and  secular  regimes.  Thus,  the  key  to  overcoming  the 
recurrence of Islamic fundamentalism, which is exacerbated by the wave of economic and social 
problems,  is  not  in  the  direct  fight  against  it,  but  in  improving  people’s  lives  and  economic 
recovery, which helps to "absorb" the negative manifestations of Islamic fundamentalism. 
Keywords: fundamentalism, extremism, economy, Arab countries, Islam. 

Successfully formed and developing fundamentalist movements require certain favorable conditions. 
This means that the mass development of fundamentalist beliefs, determined by general conditions, is not an 
accidental phenomenon. Very often, fundamentalist movements can arise in conditions of social crisis and 
political instability, which tend to rely on violent means1. 

The inseparability of politics and Islam in the mass consciousness played a special role in the rise of 
Islamic fundamentalism, as for many Islam is the most grounded religion of the East, which is characterized 
by a clear idea of the unity of politics and religion. In the conditions of accelerated rates of urbanization, 
social stratification, huge loss of social landmarks, Islamic fundamentalism was able to transform a mass 
protest charge into political programs. The fundamentalist alternative to social development, using the 
Western model, arose as a result of society’s active reaction to the rather rapid and violent breakdown of 
many traditional civilizational values. The teachings of Islamic fundamentalism actively preach the basic 
religious values, which are fully consistent with the rather spontaneous aspirations of large social groups, 
which are already placed in unfavorable conditions in the process of radical transformation of society2. 

In the 1970’s and 1980’s, a wave of economic liberalization took place around the world. Protectionist 
policies have come to an end and barriers to competition in most countries have been broken. As a result, 
countries in Africa, Asia and Latin America have become more or less open to international trade. 
Commercialization has affected almost all spheres of public life. The governments of many countries relied 
on investment in their economies to build advanced industry on the money of Western investment spaces. 
Rapid industrial development on the basis of capitalist principles of organization of production and modern 
technologies has largely changed the appearance of such countries as China, South Korea, Indonesia, 
Thailand, India, Egypt3. 

 
1 Трофимов, Д.А. (1992). Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии. Восток, 1, 5-27. 
2 Малашенко, А. (1996). Религиозный фундаментализм в контексте глобальных перемен. Глобальные 
социальные и политические перемены в мире: материалы российско-американского семинара. Москва, 34-49. 
3 Жданов, Н.В. (2003). Исламская концепция миропорядка. Москва, 27. 
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Competition with foreign companies has resulted in the ruin of hundreds of millions of small rural and 
urban producers, the emergence of new poor, and a sharp increase in the debt dependence of developing 
countries. 

The aim of the article is to analyze the main internal factors that influenced modern fundamentalism 
and extremism in the Arab world. 

Islamic fundamentalism is divided into two directions – moderate and radical, according to theoretical 
institutions (primarily the principle of "takfir" in the radicals) and the emphasis on peaceful or violent 
methods of struggle. A distinctive feature of modern Islamic fundamentalism (21st century fundamentalism) 
is that it responds to the challenges of globalization and the powerful political, economic, and spiritual 
expansion of the West1. 

The policy of Islamization is a reflection of Islamic fundamentalism in political practice. For Muslim 
civilization, the logic of returning to the original sources in order to correct the shortcomings introduced by 
human imperfection and time, is a basic model, as it ensures not only the preservation but also the 
development of spiritual tradition and socio-religious identity. The model that describes the return to religious 
and metaphysical origins is fixed in the very tradition of Islam. To denote such logic in the Sunni tradition 
often use the term "Salafiya", which is etymologically adequate to the term "fundamentalism", but it is used 
in a broader context2. In Shia tradition in similar situations the term "Usul" is used which has the same 
linguistic value. 

The most important global trend in social development in the 1990s was the process of religious 
revival, the essential aspect of which was the "repoliticization" of Islam3. 

Modern Islamic fundamentalism differs from previous Islamic concepts of fundamentalist orientation 
in the field of politics, although in this case it is a policy that is guided by a total religious worldview. At the 
end of the XX century. political instability, weakness of power led to the politicization of the social germs of 
religion. The disappearance of the bipolar system, the collapse of the USSR led to the transformation of the 
geopolitical balance of power, the expansion of the sphere of Islamic political and cultural influence in 
general. 

At the beginning of the XXI century. Islamic fundamentalist movements in the Muslim world have 
become an important factor in regional and international politics. The problem of spreading the ideas of 
Islamic fundamentalism is global. The risk and threat to security in today’s world is primarily linked to 
Islamic radical fundamentalism. 

The problem of intensifying Islamic fundamentalism has become relevant in many countries. In recent 
decades, there has been a surge in international Islamic fundamentalism in most countries, sometimes leading 
to bigotry or extremism. 

The monolithic nature of Islamic extremism is its diversity, due to numerous conditions, reasons, 
regional features, specific goals of individual organizations4. 

Extremism can be classified as follows. First, it is the activities of religious and public associations, or 
other organizations, the media, individuals to plan, organize, prepare and take actions that are aimed at 
undermining security; seizure or appropriation of power; creation of illegal armed groups; committing 
terrorist activities; incitement to racial, national or religious hatred, as well as social hatred related to violence 
or incitement to violence; humiliation of national dignity; committing mass riots, hooliganism and acts of 
vandalism on the grounds of ideological, political, racial, national or religious hatred, hostility towards any 
social group; propaganda of exclusivity, superiority, or inferiority of citizens on the basis of their religion, 
social, racial, national, religious or linguistic affiliation5. Second, it is the propaganda and public display of 
Nazi paraphernalia or symbols similar to Nazi paraphernalia or symbols to the point of confusion. Third, 
these are public appeals to carry out these activities or perform these actions. Fourth, it is the financing of the 
specified activity or other assistance to its implementation or performance of the specified actions, including 
by providing for implementation of the specified activity of financial resources, real estate, educational, 
polygraph and material base, telephone, facsimile and other types of communication., information services, 
other material and technical means6. 

 
1 Малашенко, А. (1997). Религиозный фундаментализм в контексте глобальных перемен. Глобальные 
социальные и политические перемены в мире: материалы российско-американского семинара. Москва, 34-49. 
2 Максименко, В.И. (1999). Фундаментализм и экстремизм в исламе. Ислам и исламизм. Москва, 76-92. 
3 Журавский, А.В. (1990). Христианство и ислам. Москва: Наука, 76.  
4 Трофимов, Д.А. (1997). Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии. Восток, 1, 76.  
5 Арухов, З.С. (2010). Экстремизм и его причины. Москва, 89. 
6 Арухов, З.С. (2010). Экстремизм и его причины. Москва, 43. 
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Modern religious extremism is inseparable from terrorism, which is one of the most pronounced types 
of extremist activity. In recent decades, religious extremism has increasingly turned to the organized use of 
terrorist acts as a means to its ends. Numerous facts of this kind have been observed in the North Caucasus, 
Uzbekistan, Yugoslavia, Ulster, and the Middle East1. 

In the late 1970s and early 1980s, there was a tendency in the Arab world to strengthen the positions 
of fundamentalism and Islamic extremism, which was generally due to the general politicization of Islam 
(as well as the Islamization of politics). 

Numerous objective factors have contributed to the strengthening of Islam’s position in the Arab world. 
First, a special role was played by numerous changes in the geopolitical situation in the world as a whole. 
The position of the United States as the only world hegemon has strengthened, which has become a catalyst 
for the departure from European models, as well as the search for ways of original development. Secondly, 
the conflict of civilizations manifested itself in almost all spheres of Arab societies, as it showed 
the impossibility of blindly copying the West. Third, the current socio-economic situation in the Arab East 
has the following features: agrarian overpopulation; a large number of non-agricultural workers; rather fast 
urbanization of cities at the expense of natives of villages; inability to provide employment for the city’s 
population, rising unemployment; quite strong property stratification in society. 

For a long time, the definition of "Islamic extremism" was not reduced by researchers to a single 
denominator. This allowed it to be assigned to a wide range of religious and political organizations, which 
more or less often use terrorist methods in their daily activities. Such organizations include numerous 
autonomist and separatist movements, which seldom use terror as a means of drawing attention to a particular 
problem. In Islamic extremism, violence is the main method of struggle, which is openly and illegally used 
in military units2. In this case, the concept of extremism has taken on a fairly broad meaning and is understood 
as a stable religious attitude or a type of modern religious consciousness. 

The rise of Islamic extremism is partly the result of a consistent policy of Islamization. Concepts, 
slogans, categories, which were taken from Islam, are designed to serve as a means of influencing 
the masses in the desired direction for the ruling elite. Secular political doctrines aimed at mobilizing 
the people to pursue a course had the opportunity to become a religious form that was most accessible 
to the majority of the population. Islamic rhetoric was once actively used by Boumediene and Gaddafi, 
Nasser and Sadat3. 

Like any negative phenomenon, extremism is not born by itself. The reasons that determine 
the emergence and existence of extremist organizations are many, the most important is ideology. 

In general, researchers have identified the following features of extremist ideologies: 1) "black and 
white" view of the world; 2) activism; 3) deep primitivism, rarely independence and originality4. 

The basic principles and views of many theorists of modern Islamic extremism were formed on the 
basis of the ideological heritage of many Muslim thinkers. The ideologues of extremism have borrowed 
a number of provisions from the Kharijites, in particular, the thesis of the orthodoxy of man in accordance 
with his actions, while orthodox Islam pays great attention to intentions. The next provision is that a ruler 
who deviates from the precepts of Islam should be overthrown, while most ulema believe that a bad ruler is 
a punishment sent by Allah on wicked Muslims. 

Regarding the ideological and historical origins of Islamic extremism, the works of theologians of the 
XIX-XX centuries are somewhat popular. Jamil ad-Din al-Afghani and Rashid Reed, who relied heavily on 
the legacy of Ibn Taimiya. In their scientific works, they sought to encourage Islamic countries to actively 
resist the "imperial" policy of European states, calling for a return to the "original purity" of Islam, justifying 
political violence. 

Hassan al-Banna, known as the founder of the Muslim Brotherhood, had a decisive influence on the 
formation of the ideology of modern Islamic extremism. It is necessary to note two fundamental differences 
between BM and modern extremists, concerning the issue of "takfir" (accusation of infidelity) and the strategy 
of struggle. Al-Banna considered the society of his day to be unjust and drowning in sin, but he did not 
consider it a society of infidels; therefore, he saw his political struggle as a struggle between Muslims. 
The strategy of fighting for the Islamic State, which he proposed, was radically different from the extremist 
one. The appropriation of political power is the final stage of long-term work concerning the education of the 

 
1 Трофимов, Д.А. (1997). Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии. Восток, 1, 123. 
2 Максименко, В.И. (1999). Фундаментализм и экстремизм в исламе. Ислам и исламизм. Москва, 76-92. 
3 Журавский, А.В. (1990). Христианство и ислам. Москва: Наука, 65. 
4 Журавский, А.В. (1990). Христианство и ислам. Москва: Наука, 32. 
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population in the Islamic spirit, the formation of a "true" Islamic worldview. According to Al-Banna, 
the involvement of the masses is the most important factor for success1. 

The ideology of Islamic extremism is also represented by the spiritual leader of the Egyptian  
"Al-Gamaa al-Islamiya", a popular preacher Sheikh Omar Abdel Rahman, who is currently in prison 
on charges of organizing an explosion in a New York mall in 1993 and remember. infamous London preacher 
Abu Hamza al-Masri (Mustafa Kamel), head of the virtual organization "Sharia Proponents"2. 

In the long run, religious extremism will turn into a political force that will be able to have a decisive 
influence on the regional situation. The difficult economic situation contributes to the destabilization of the 
political situation, creating favorable conditions for the intensification of Islam. Established systems 
of presidential monopoly, as well as the absence of an organized political opposition, contribute to 
Wahhabism becoming such an opposition, advocating "social equality and justice," skillfully exploiting 
public discontent with the effects of modernization. 

The phenomenon of the rise of Islamic extremism is directly related to the very political situation 
in the region, which is characterized by increased conflict. 

It is difficult to overestimate the role of the Arab-Israeli conflict in the process of intensifying Islamic 
extremism. The intensification of radical fundamentalism, the escalation of social tensions and the escalation 
of violence present the background against which extremist movements have been able to play a significant 
role. The result of the Israeli aggression – negative migration processes: 1. Since 1948, about 2/3 of the Arabs 
(almost 900 thousand people) left only the occupied territories of Palestine; 2. By May 1967, almost 
1,300,000 Palestinians lived in UN camps; 3. Lebanon during the 9 years of civil war left 500 thousand 
people; 4. A significant part of the population settled in neighboring countries: Egypt, Syria, Lebanon, 
Jordan3. This became the basis of negative economic dynamics. As for the refugee camps, which were already 
quite embittered and still virtually destitute, they became centers of the national liberation movement in its 
most radical forms. Particular attention should be paid to interfaith conflicts in the Middle East. Their 
mechanism became the most effective as a result of negative migration processes, which violated the 
boundaries of ethno-confessional areas, which were traced quite clearly. This tendency was especially evident 
against the background of the civil war in Lebanon. The objective socio-economic consequences of the Arab-
Israeli conflict are playing into the hands of the Islamists, creating a favorable environment for them, capable 
of forming a social base. 

It is necessary to mention the factor of external support. Many Islamist organizations are ideologically 
and materially supported from the outside by some regimes, such as Saudi, Iranian, Pakistani, Afghan and 
Sudanese. 

According to Western experts, Iran annually allocates up to $ 100 million to support Islamist, mainly 
Shiite organizations abroad, which is one of the areas of foreign policy. For a long time, the IRI leadership 
did not deny the facts of support for international Islamism. According to Khamenei in an interview  
with Al-Alam magazine: "We believe that only an extremist movement can resist the black despotism  
of the world’s great powers and succeed. That is why we not only do not deny our extremist approach 
to global despotism, but we also recognize it and are proud of it"4. 

As for Saudi Arabia, the government strongly denies its involvement in supporting Islamic extremism, 
but various charitable organizations and foundations coordinated by the Saudi League of the Islamic World 
(LIS), such as Ibrahim Al Ibrahim, Al Haramain, and many others, declared themselves in different countries 
(USA, Russia, Azerbaijan, Kenya)5. 

Pakistan is also on the list of countries that support Islamic extremism. First of all, thanks to the support 
of the Afghan Taliban and Kashmiri separatists. The unresolved interstate conflict between India and Pakistan 
over the Kashmir issue is a major cause of support for Islamists. 

Thus, the following conclusions can be drawn. Islamic fundamentalism is characterized by most of the 
shortcomings of Islam itself, namely the heterogeneity of beliefs and contradictions of ideology, which entails 
the illogicality and imperfection of legal norms. The peculiarities of Islam as a religion, combined with the 
cultural and historical tradition that exists in the Arab world, have added a religious form to the political 

 
1 Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке: сборник статей (2001). Москва, 43.  
2 Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке: сборник статей (2001). Москва, 43. 
3 Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке: сборник статей (2001). Москва, 65. 
4 Аятолла, Хомейни (2000). Свет исламской революции. Речи и выступления Руководителя Исламской 
Республики Иран. Москва, 128. 
5 Мирский, Г.И. (2008). Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты. Москва. 
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opposition. External problems of interstate contradictions play a supporting role, but in many respects it is 
thanks to them that Islamism is radicalized and acquires additional dynamism, as it is formed 
as an independent political ideology. Political leaders use only those aspects of Sharia that are beneficial in 
a given situation. Thus, Islamic fundamentalism is beginning to manifest itself not as a religious, but 
as a political movement that seeks to seize power in any available way, as well as by forcible overthrow 
of the legitimate government. 

The study of the Islamic fundamentalist type of consciousness contributes to the understanding of such 
problems of political science as modernization and social stability, political communication, the relationship 
between reality and ideal, discourse and doctrine, the formation of political needs and others. It brings us 
closer to understanding the values that have become vital to certain groups and are not reflected in the current 
political and ideological context. 

The activities of radical Islamists at the present stage are characterized by a huge geographical scope, 
a fairly high degree of logistical and financial security, organization. Extremism is sponsored by numerous 
religious and political movements and parties. The channel for feeding extremists is "charitable activities for 
the glory of Islam", the transfer of money from various charitable and public organizations, which they 
provide in the form of humanitarian aid, private gatherings and donations of Muslims. Extremists from Islam 
are not limited to external sponsorship, actively resorting to criminal methods of financing, primarily drug 
trafficking, arms trafficking, gold, jewelry, extortion, robbery, kidnapping. 

The emergence of Islamic extremism was facilitated by internal and external factors in the development 
of Muslim countries, where domestic political factors had a special impact, namely unemployment, living 
standards of the vast majority, difficult demographic situation, low economic development, low level of 
authoritative political regimes and their repressive opposition policies. as well as the crisis of national 
ideology, etc.; which created a mass social base for the Islamist opposition to secular political and secular 
regimes. Thus, the key to overcoming the recurrence of Islamic fundamentalism, which is exacerbated by the 
wave of economic and social problems, is not in the direct fight against it, but in improving people’s lives 
and economic recovery, which contributes to "resorption" of negative manifestations of Islamic 
fundamentalism. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  
ТОРГОВИХ ЗВИЧАЇВ У МІЖНАРОДНИХ  
КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ СПОРАХ 

This article provides an understanding of the extent of the trade usages application. Trade usages 
can serve as additional means of resolving the dispute or as substantive law. The point is that the 
level and the degree of  trade usages  legal  force may be  increased or decreased depending on 
which legal norms were chosen by the parties as applicable law or terms contained in the contract. 
Analyzing  the meaning  of  trade  usages,  legal  practice  of  international  commercial  arbitration 
tribunals,  conventions,  juridical  acts,  national  and  international  documents  used  in  the  world 
trade, opinions of the prominent scholars, the author, has substantiated the juridical borders of 
the  trade usages application  in  international dispute  resolution system and showed their  legal 
nature. To achieve the objectives of the article the author has outlined the peculiarities of the 
trade usages application legal degree depending on the substantive law chosen by the parties in 
order  to  resolve  the dispute. As a  result of  the study of  the mentioned  issues,  the author has 
concluded that trade usages cannot prevail over the terms of the contract or of the applicable law. 
They may only serve as the additional source of the interpretation of the contract provisions or as 
a supplement in case of a gap in the contract or substantive law. They can be applied to the extent 
that such an application is not inconsistent with the substantive norms of the chosen law. But, at 
the same time, trade usages will always prevail over provisions of the Vienna Convention, despite 
the  fact  that  the  latter  can  be  used  as  applicable  law. When  trade  usages  are written  in  the 
agreement itself, they are becoming binding terms of the contract and moreover, trade usages 
can be used as applicable substantive law as well. 
Keywords: trade usages, application, material law, choice of law, peculiarities, commercial 
arbitration. 

Найефективніший спосіб вирішити торговельні суперечки – це підпорядкувати їх 
міжнародному комерційному арбітражному трибуналу. Спір вирішується за допомогою 
матеріального права, обраного сторонами, або ж за відсутності вибору сторін застосовуване право 
буде обирати арбітражний трибунал. Проте, окрім матеріального права, існують додаткові норми для 
вирішення суті спору – це застосування торгових звичаїв “trade usages”. Торгові звичаї – це постійні 
повторювані практики, які несуть нормативну потужність у силу своєї повсюдності (поширеності) 
та повторюваності1. 

Клайв Максиміліан Шміттофф прийняв комплексну класифікацію торгових звичаїв: 
1. Нормативні торговельні звичаї normative trade usages 
а) Статутні торгові звичаї statutory trade usages 
b) Універсальні торгові звичаї universal trade usages 

 
1 Gelinas, F. (2016). Trade Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration. 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2848956>. 
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2. Договірні торгові звичаї contractual trade usages 
a) Транснаціональні формулювання торгових звичаїв transnational formulations trade usages 
b) Інші договірні торгові звичаї other contractual trade usages 
3. Фактичні торгові звичаї factual trade usages 
Перша категорія включає торгові звичаї, що мають силу закону у національній юрисдикції так 

само, як і сам закон. Друга категорія передбачає включення сторонами торговельних звичаїв 
до їхнього контракту, тобто регулювання договірних домовленостей між ними через принцип 
автономії волі. Третя категорія охоплює місцеві звичаї, наприклад, ті, що пов’язані з окремим портом 
чи ті, що впливають на конкретний товар, наприклад, торгівля зерновими культурами1. 

Норми, що вказують на застосування торгових звичаїв, містяться у міжнародно-правових актах, 
exempli causa, у ст. 9 Віденської конвенції2 або національному законодавстві держав. Ст. 834 
Цивільного процесуального кодексу Італії містить положення, що суд мусить враховувати умови 
договору і торговельні звичаї3, та арбітражних регламентах. Puta, у п. 1 та п. 2 ст. 31 Правил 
Вирішення Міжнародних Спорів Американської Арбітражної Асоціації вказано, що арбітр застосовує 
матеріальний закон(ни) або норми права обрані сторонами, а також повинен брати до уваги відповідні 
торгові звичаї4. Більшість міжнародних арбітражних регламентів відтворюють такі самі положення5. 
Це означає, що арбітражний трибунал, хоч і повинен поважати та слідувати вибору сторін, все ж таки, 
незважаючи на обране право сторонами, повинен брати до уваги торгові звичаї. Питання полягає 
у тому, в якій мірі торгові звичаї повинні бути використані до суті спору та за яких обставин. Останні 
обумовлені положеннями договору та змістом матеріального права, котре може мати пряме 
посилання на торгові звичаї або ні. Градус або об’єм правового застосування торговельних звичаїв, 
може збільшуватися або зменшуватися в залежності від вище вказаних факторів, котрі ми розглянемо 
детально кожен окремо. 

Матеріальне право обране сторонами містить норму про застосування торгових звичаїв. 
Справа 217\2000 між російською та канадською компаніями. Договір купівлі-продажу, який 

вони уклали, був складений англійською та російською мовами, що мали однакову юридичну силу, 
проте містили суперечливі формулювання. Трибунал відповідно до домовленостей сторін застосував 
закон Російської Федерації, зокрема, ст. 431 Цивільного кодексу, яка передбачала тлумачення 
договорів і стверджувала, що, визначаючи спільний намір сторін, Трибунал повинен враховувати 
буквальне значення слів і виразів, що вживаються в тексті, та якщо таким чином було неможливо 
визначити намір сторін, арбітражний суд повинен застосовувати торговельні звичаї. Посилаючись 
саме на цю норму російського закону, Трибунал застосував принципи міжнародних комерційних 
договорів УНІДРУА6 (Далі – Принципи). 

Alias, обираючи певне матеріальне право (в даному випадку право Російської Федерації), яке 
вже містить у собі норми застосування торгових звичаїв, сторони тим самим, опосередковано (не 
прямо) обирають застосування торгових звичаїв через те, що вони вже є частиною обраного 
національного права. Але навіть у такому випадку торгові звичаї, а саме, Принципи, були застосовані 
як додаткове, а не першочергове правове джерело. 

Разом з тим не всі правові системи містять положення в законах про обов’язкове застосування 
чи взяття до уваги торговельних звичаїв. Так, наприклад, ст. 187 “Застосовне право”, закону 
Швейцарії про міжнародне приватне право PILA лише вказує, що арбітражний трибунал вирішує спір 
відповідно до норм права обраних сторонами, а за їх відсутності – за нормами права, з якими справа 

 
1 Schmitthoff, C.M. (1988). Clive M. Schmitthoff’s Select Essays on International Trade Law 
<https://books.google.co.il/books?id=ieD5nT0ndHcC&pg=PA455&lpg=PA455&dq=Clive+M.+Schmitthoff,+Internati
onal+Trade+Usages+1987&source=bl&ots=k4kzjUQXR-&sig=ACfU3U1QZEzVJTs1VHKUrDxibUqyUeFcrg&hl= 
ru&sa=X&ved=2ahUKEwj1pbGUzuvlAhUCy6QKHc9KDo8Q6AEwBHoECAgQAQ#v=onepage&q=Clive%20M.%
20Schmitthoff%2C%20International%20Trade%20Usages%201987&f=false>. 
2 Bout, P.X. Trade Usages: Article 9 of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
<https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bout.html>. 
3 Italian Code of Civil Procedure. <https://www.jus.uio.no/lm/italy.arbitration/834.html>.  
4 Rules of international dispute resolution procedure. <https://www.adr.org/sites/default/files/ICDR_Rules.pdf>. 
5 Arbitration rules of Switzerland. <www.swissarbitration.org/files/837/Swiss%20Rules%202019/Web%20versions 
%202019/Arbitration%20Web%202019/Arbitration/SwissRules2012_English_2019.pdf>. 
6 Arbitration Award. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/856#SALES_CONTRACT>. 
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має найтісніший зв’язок1 і жодної згадки про торгові звичаї. Як торгові звичаї будуть застосовуватися 
у такому випадку ? І чи будуть взагалі ? 

Матеріальне право не містить норми застосування торгових звичаїв. 
Справа № 7365 стосувалася двох контрактів на продаж та встановлення складної військової 

техніки, які були укладені 1977 року між корпорацією Cubic США та повітряним флотом Ірану. Іран 
вимагав відшкодування виплат раніше здійснених корпорації, тоді як Cubic, заперечуючи, що саме 
Іран не сплатив решту ціни, порушив свої договірні зобов’язання, подав зустрічний позов про 
відшкодування збитків. Контракти містили положення про вибір права Ірану до суті спору, проте 
сторони погодилися про застосування загальних принципів міжнародного права та торгових звичаїв 
на додатковій субсидіарній основі. Арбітражний суд вказав, що, виходячи з п. 5 ст. 13 Правил 
Міжнародної Торгової Палати, Трибунал, у міру необхідності, враховує такі принципи і звичаї. 
Щодо змісту таких правил Трибунал керуватиметься Принципами 1994 року. Таким чином, 
арбітражний Трибунал дослідив застосування поєднання низки положень Принципів разом 
з іранським правом та виявив, що внаслідок хаотичних подій, котрі передували ісламській 
революції та відбулися після неї у лютому 1979 року, кожна сторона мала право в односторонньому 
порядку вимагати розірвання договорів або адаптації їхніх умов. І, посилаючись на ст 6.2.3 (4) 
Принципів, вказав наступне: “з обов’язку добросовісності та справедливості, що передбачається 
у кожному контракті випливає, що у випадку, коли обставини договору зазнають фундаментальних 
змін непередбачуваним чином, сторонам забороняється посилатися на обов’язковий ефект 
контракту. У такій обмежувальній та вузькій формі ця концепція clausula rebus sic stantibus була 
включена до такої кількості правових систем, що її широко розглядають як загальний принцип 
права. І, як такий, він був би застосований в арбітражному суді навіть якби він не був би частиною 
іранського законодавства”. Крім того, для обґрунтування застосування застереження про 
розірвання контракту в односторонньому порядку за аналогією, через зміну обставин, Трибунал 
постановив, що очевидний та найважливіший ефект від розірвання договору, будь то для зручності 
однієї сторони, чи з інших причин, полягає в тому, що будь-яка сторона може вимагати 
відшкодування за те, що вона вже надала, за умови, що вона одночасно здійснює реституцію всього, 
що вона отримала цитуючи дослівно ст. 7.3.6 Принципів. 

Стосовно дати нарахування відсотків, то Арбітражний Суд визнав, що існує тенденція 
у міжнародному комерційному праві присуджувати відсотки з моменту настання терміну платежу 
до моменту сплати, незалежно від того, чи звільняється сторона від відповідальності за несплату. 
Проте, якщо існує загальновизнаний принцип міжнародного права в цьому відношенні, то Трибунал 
був би уповноважений застосовувати його лише як доповнювальне та додаткове правило, а не як 
правило в явному протиріччі однозначного положення Іранського закону обраного сторонами2. 
Це означає, що норма нарахування відсотків згідно з ст. 7.3.6 Принципів прямо суперечила 
іранському праву, обраного сторонами до суті спору, а тому не могла бути застосованою. 

Ergo, вище вказана справа чітко демонструє превалюючий характер матеріального права 
над торговими звичаями, котрі не можуть конкурувати з застосовуваним правом до суті спору. 
Крім того, сторони самі визначили застосування торгових звичаїв на субсидіарній основі. 
Nunc, виникає наступне запитання. Чи змінилася б ситуація якщо матеріальне право не містить норми 
про застосування торгових звичаїв, а регламент арбітражу містить положення про взяття до уваги 
торговельних звичаїв (адже, як зазначалося вище, більшість арбітражних регламентів містить 
таку вказівку)? 

Відповідь знаходимо у рішенні по Справі № 11256, де договір між виробником вантажних 
автомобілів та іншим бізнесом регулювався правом Мексики. Тим не менш, відповідач, коли 
виник спір, вимагав застосування Принципів разом з іншими правовими інструментами 
у відповідності з п. 2 ст. 17 Регламенту арбітражу. Позивач заперечував їх використання, 
мотивуючи це тим, що: “немає жодних доказів того, що Віденська конвенція, Міжамериканська 
конвенція чи Принципи є термінами, що використовуються або загалом розуміються у галузі 
автоскладальної промисловості вантажних автомобілів”3. Приймаючи заперечення позивача, 

 
1 Federal Statute on Private International law. <https://www.swissarbitration.org/files/34/ 
Swiss%20International%20Arbitration%20Law/IPRG_english.pdf>. 
2 Arbitration Award. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/653>. 
3 Arbitration award. UNILEX <http://www.unilex.info/principles/case/1423>. 
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Трибунал наголосив, що “Принципи можуть бути використані для тлумачення національного 
закону обраного сторонами та для вирішення несподіваних труднощів у застосуванні такого 
(обраного) закону до міжнародного договору”1. 

Незважаючи на положення в арбітражних правилах про застосування торговельних звичаїв, 
Принципи не були застосовані судом взагалі, адже ні матеріальне право, ні контракт, 
не потребували жодних допоміжних засобів для сприяння вирішення спору. Більше того, навіть 
якщо в регламенті арбітражу чітко сказано, що Трибунал повинен брати до уваги торгові звичаї, це 
ще не означає беззаперечного їх застосування, а лише надання Трибуналу можливості самостійно 
аналізувати та приймати рішення стосовно застосування чи не застосування торгових звичаїв 
окремо по кожній справі. 

Тобто відповідач намагався застосувати Принципи як ще одне матеріальне право, 
посилаючись при цьому на арбітражний регламент. В той час, коли мета торговельних звичаїв – це, 
по суті, прихід на допомогу матеріальному праву у вигляді додаткових джерел права або 
тлумачення норм закону чи контракту через вказівку на таке застосування торгових звичаїв 
у арбітражному регламенті. Так, як це було у Справі № 10021, яка регулювалася законодавством 
Литви. Угода акціонерів прямо не передбачала способів розірвання контракту лише однією 
стороною, а статті цивільного кодексу Литовської Республіки містили лише загальні твердження 
щодо припинення договірних зобов’язань і не пропонували жодного рішення такого питання. Тому 
арбітражний суд базував своє рішення не лише на положеннях цивільного кодексу Литовської 
Республіки, але й відповідно до ст. 17 арбітражного регламенту щодо відповідних торгових звичаїв 
та в цьому контексті прямо посилався на п. 8 ст. 5 Принципів як на “кодифіковані торгові звичаї” 
(codified trade usages), хоча, декламуючи при цьому, що таке посилання має скоріше переконливий 
ніж обов’язковий характер2. Тобто, торгові звичаї, знову ж таки, були використані у випадку, коли 
матеріальне право не змогло відповісти на всі правові виклики судової справи, але у даній справі, 
Трибунал вже зробив посилання на свій регламент. 

Зовсім інша ситуація коли торгові звичаї включені у сам контракт, приміром, коли сторони 
вписують у договір інкотерміни. У такому випадку, Арбітражний трибунал застосовує їх як будь-яке 
інше положення договору, а тому, вже не може більше просто брати їх до уваги3. 

Торгові звичаї включені у контракт 
Справа № 8502, де в’єтнамський продавець та голландський покупець уклали контракт 

на поставку рису. Договір не містив положення про вибір закону, але передбачав застосування 
Інкотермс 1990 (стосовно ціни) та уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів 
(UPC 500) щодо форс-мажорних обставин. На думку арбітражного суду, посилання на Інкотермс 
та UPC 500 вказувало про намір сторін, що їхній договір має регулюватися торговими звичаями 
та загальновизнаними Принципами міжнародної торгівлі. Тому трибунал вирішив стосовно питань, 
котрі не врегульовані ні Інкотермс, ні UPC 500 застосовувати Віденську конвенцію 1980 та Принципи 
як докази “визнаних практик” відповідно до міжнародного торговельного права4. Тобто Інкотермс, 
Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (ICC Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits (UCP 500), а також, наприклад, Уніфіковані правила для гарантій за вимогою 
(ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG), включені в угоду, стануть суто договірними 
положеннями контракту і, тому, суд зобов’язаний їх застосовувати. 

Eo ipso, Арбітражний Суд не тільки застосував торгові звичаї як положення договору, а й, 
виходячи з положень у контракті щодо Інкотермс, зробив висновок, що сторони мали на увазі 
застосування торговельних звичаїв у якості регулюючого застосовуваного права. Це у свою чергу 
означає, що торгові звичаї можуть бути обрані арбітрами або сторонами також як матеріальне право 
до суті спору. 

 

 
1 UNIDROIT Principles. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/1423>. 
2 Arbitration award. UNILEX <http://www.unilex.info/principles/case/832>. 
3 Dr. Arroyo, M. (2018). Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide. 
<https://books.google.co.il/books?id=uo2WDwAAQBAJ&pg=PT835&lpg=PT835&dq=berger+kellerhals+trade+usag
es&source=bl&ots=vkMt5IzvBU&sig=ACfU3U33HvXIdR3FctHOC4HZ9eeP6gFi9Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEw
j5kIrFzfDlAhVBCewKHbCQASwQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=berger%20kellerhals%20trade%20usages
&f=false>. 
4 Arbitration Award. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/655#SALES_CONTRACT>. 
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Застосування торгових звичаїв як матеріального права до суті спору 
Для подальшого обговорення necessario notare певні уточнення щодо взаємозв’язку Принципів 

та торговельних звичаїв. Так у справі № 9029, Трибунал висловив думку про наступне: “звернення 
до Принципів не є повністю і просто таким самим зверненням до фактично існуючих міжнародних 
комерційних звичаїв. У контексті ст. 834 ЦПК Італії міжнародні комерційні звичаї мають суто 
інтерпретаційну та інтегративну цінність та могли б заповнити прогалини у національних 
нормативно-правових актах”1. 

Як зазначає Хуан Фернандес-Арместо: “всі правила, що містяться в Принципах, самі по собі 
відповідають традиційним тестам для прийняття звичаїв як джерела права (repetitio та opinio juris)”. 
Очевидно, що деякі збіги існують, так як конкретні положення Принципів можуть співпадати 
зі звичаями у певній торгівлі. Наприклад, принцип “добросовісності” є гарним зразком такого збігу. 
Але Принципи та торговельні звичаї мають цілком різну природу2. 

Тому, стає очевидно, що Принципи sine dubio – це кодифіковані торговельні звичаї, що мають 
необов’язкове правове навантаження та доповнювальний, допоміжний характер у випадку прогалин 
у матеріальному праві. Поняття “trade usages” значно ширше ніж Принципи. Коли закон, чи 
регламент арбітражу вказує на врахування торгових звичаїв, то Принципи можуть бути застосовані 
так само як і будь які інші торгові звичаї. Проте, коли мова йде про застосування Принципів, у такому 
випадку, будуть застосовані положення лише Принципів. Разом з тим, останні, місять дуже об’ємну 
та загально прийняту норму, котра вже стала міжнародним правовим звичаєм та є обов’язковою для 
сторін — це принцип “добросовісності” “good faith” або “good faith and fair dealing” добросовісність 
та справедливість. Він закріплений в багатьох національних системах права3 і на міжнародному рівні. 
Ad exemplum, у 1962 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію 
1803, що стосується “Постійного суверенітету над природними ресурсами”, котра передбачала, що 
“договір про іноземні інвестиції, вільно укладений державами чи між ними повинен виконуватися 
добросовісно”4. П. 1 ст. 1:102 Принципів Європейського Договірного Права: “кожна сторона повинна 
діяти у відповідності з добросовісністю та чесністю”, також принцип “добросовісності” закріплений 
у п. 1 ст. 7 Віденської конвенції і, звичайно, як зазначалося вище, у ст. 1.7 принципів УНІДРУА. 

Коли мова йде про торгові звичаї в міжнародному комерційному арбітражі, як правило, 
найчастіше вживаються Принципи, Інкотермс та принцип добросовісності. Останній, також потребує 
особливої уваги, через своє загальне визнання та широке застосування. 

а) Застосування принципу добросовісності як матеріального права до суті спору 
Принцип добросовісності може бути застосований як прямим методом так і непрямим. 

Прямий метод означає, що сторони можуть обрати сам принцип добросовісності як такий, що 
регулює їхній контракт, а отже, торговий звичай добросовісності може бути застосований як 
матеріальне право. Приміром, так як у справі Sapphire International Petroleum Ltd. v National Iranian 
Oil Company. Договір не передбачав застосовуваного закону, а лише положення, що сторони 
зобов’язувалися виконувати його умови відповідно до принципів “добросовісності та доброї волі”. 
Арбітр дійшов висновку, що перед ним договір, котрий має квазі-міжнародний характер і 
не підпадає під дію закону жодної країни чи якоїсь конкретної правової системи. Виявивши, що 
національна іранська нафтова компанія у цьому випадку навмисно відмовилася виконувати деякі 
свої зобов’язання і ця відмова була порушенням договору, арбітр встановив, що договірні 
зобов’язання повинні дотримуватися і це основний закон, який постійно проголошується 
міжнародними судами. Правило pacta sunt servanda є основою кожних договірних відносин5. 

 
1 Arbitration Award. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/660>. 
2 Arbitration Award. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/1423>. 
3 Mackaay, E. (2012) Good faith in civil law systems. A legal economic analys. 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722012000100004>. 
4 Resolution on Permanent sovereignty over natural resources. 
<https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1803(XVII)&Lang=E>. 
5 Kantor, M., Nolan, M.D., Sauvant, K.P. (2011). Reports of Overseas Private Investment Corporation Determinations. 
<https://books.google.co.il/books?id=MGCxll53tFkC&pg=PA760&lpg=PA760&dq=Sapphire+International+Petroleu
m+Ltd.+V.+National+Iranian+Oil+Company,+35+Int’l.+Law+Rep’ts.+136+(1967)&source=bl&ots=B6_fDPpRPY&
sig=ACfU3U1CA4GP2X8nUKUWo439o1OHpl5PNQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi25Kih4YXmAhUBwAIHHV
RKD3sQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=Sapphire%20International%20Petroleum%20Ltd.%20V.%20National
%20Iranian%20Oil%20Company%2C%2035%20Int’l.%20Law%20Rep’ts.%20136%20(1967)&f=false>. 
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Тобто, принцип добросовісності може бути застосований прямим методом, користуючись правом 
автономії волі, сторони чітко вказали у контракті своє бажання застосовувати даний принцип 
як матеріальне право для вирішення їхнього спору. 

Принцип добросовісності, також, може бути використаний не прямим методом. А саме, 
наприклад, через обрання іншого матеріального права до суті спору, яке його містить, наприклад, 
обираючи Принципи. У справі № 14633, в якій, сторони обрали декілька, включаючи торгові звичаї, 
правових норм. Одна сторона, схилялася до положень Віденської конвенції, а інша, на торгові 
звичаї – принципи УНІДРУА. Обидва документи містили принцип добросовісності. Суперечка 
виникла внаслідок одностороннього розірвання договору купівлі-продажу в котрому сторони 
вказали наступне положення про вибір закону: “Будь-яке правове питання, що стосується цього 
договору та кожне положення, включене в цей контракт, або подальші договори, що випливатимуть 
з цього договору, регулюватимуться Віденською конвенцією 1980 року. В тій мірі, в якій вони 
не охоплюватимуться даною конвенцією будуть застосовані принципи УНІДРУА 1994 і якщо вони 
(будь-які правові питання) не охоплюватимуться попереднім набором правил чи умовами договору, 
то будуть застосовані міжнародні загально прийняти торгові практики та нарешті, в самому 
останньому випадку — законодавство країни де продавець має головне місце своєї діяльності”. 
Контракт вимагав щоб оплата була здійснена через безвідкличний акредитив, банком першого 
класу, прийнятним для продавця та, що покриває 100% вартості рахунку-фактури. Продавець подав 
залізничну накладну, яка відрізнялася від необхідної за умовами акредитива. Продавець визнав цю 
різницю лише технічною невідповідністю і закликав покупця надіслати повідомлення банку про те, 
що дану невідповідність слід вважати відмовою, або ж погодитися на поправку в акредитиві, що 
мав би ефект підтвердження відповідності залізничної накладної. Однак, покупець не намагався 
відмовитися від розбіжностей або змінити акредитив. Тому, продавець розірвав контракт та почав 
арбітражне провадження, стверджуючи, що покупець порушив договір відповідно до ст. 1.7 
принципів УНІДРУА, яка вимагає від сторін добросовісно здійснювати операції та дотримуватися 
стандартів справедливих стосунків. А також, статті 5.1.3 та 5.1.4 УНІДРУА, що покладають 
на кожну сторону обов’язок співпрацювати зі своїм контрагентом за контрактом та докладати 
максимум зусиль для роботи над “спільним проектом” сторін представленим контрактом. А тому, 
на думку продавця, в силу таких положень, покупець зобов’язаний був бути ініціативним та 
співпрацювати щодо внесення змін до акредитиву. Зі свого боку, покупець стверджував, що він 
виконав свої договірні зобов’язання, організувавши відкриття акредитиву на умовах, передбаченим 
договором, адже ст. 54 Віденської конвенції не обов’язково вимагає від покупця успіху в його 
зусиллях щодо дотримання всіх договірних формальностей. Вирішуючи справу на користь 
продавця, єдиний арбітр знайшов дві причини, що зобов’язують покупця внести зміни 
до акредитива. По-перше, у договорі вказувалося, що акредитив має бути повністю прийнятним для 
продавця. По-друге, навіть якби мова договору була б менш чіткою, покупець повинен був виконати 
прохання продавця в силу принцу добросовісності та чесності, так як закріплено у ст. 1.7 принципів 
УНІДРУА. Тому арбітр дійшов висновку, що відмова покупця вносити зміни в акредитив є 
порушенням як умов договору так і порушенням обов’язку добросовісності, що дозволило 
Продавцю розірвати договір купівлі-продажу1. Субстратом принципу добросовісності є співпраця. 
І саме вона є показником фактури добросовісності. 

Добросовісність — це усталений загальний принцип права, що втілює ідею справедливості 
у правовідносинах2. Nunc, виникає наступне запитання, чи може принцип добросовісності 
конкурувати з матеріальним правом до суті спору, наприклад, національними законами ?. 

У справі TOPCO/Libia Award, арбітражний суддя зазначив наступне: “Слід зробити висновок, 
що суверенна держава, яка націоналізує, не може нехтувати зобов’язаннями взятими договірною 
державою: прийняти рішення про інше, насправді, визнає, що всі договірні зобов’язання, узяті на себе 
державою, були взяті з її боку на умові вседозволеності, а отже, це означає відсутність будь-якої 
юридичної сили та будь який зобов’язуючий наслідок. Таке рішення серйозно нашкодить авторитету 
держав, оскільки означатиме, що підписані ними договори, не зобов’язують їх; це внесе у такі 

 
1 Arbitration Award. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/2114#SALES_CONTRACT>. 
2 Goldmann, M. (2016). Putting your Faith in Good Faith: A Principled Strategy for Smoother Sovereign Debt Workouts. 
<https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/campuspress.yale.edu/dist/8/1581/files/2016/10/H-Goldmann-Special-Edition-
1zxbg5i.pdf>. 
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контракти суттєвий дисбаланс, адже, у таких контрактах, лише одна сторона буде зобов’язаною. 
У законі такий результат суперечив би найбільш фундаментальному принципу добросовісності і з цієї 
причини не може бути прийнятний”1. 

Дана справа демонструє, що сторони мусять діяти відповідно до принципу добросовісності 
незалежно від того, чи конституйований такий принцип внутрішнім національним законодавством 
держави, чи ні. Та навіть, більше того, принцип добросовісності превалюватиме над будь якими 
правовими нормами обраними як матеріальне право. 

Навіть, у випадку коли сторони обирають будь-яку норму права чи закон, такі сторони все одно 
автоматично підпорядковують свій договір і свої бізнес відносини принципу добросовісності. 
Це відбувається тому, що в його основі заложена думка, що сторони не можуть діяти на шкоду іншій 
стороні, не несучи при цьому відповідальності в арбітражному процесі. Сторони, також, повинні 
діяти з належною добросовісністю при виконанні своїх зобов’язань. Арбітри міжнародної торгової 
палати розглядають обов’язок добросовісності як частину загальних принципів міжнародних 
торгових звичаїв та застосовують його як норму закону у всіх провадженнях2 

б) Обрання Принципів як матеріального права до суті спору 
Сторони можуть обрати Принципи, як матеріальне право. Справа, що розглядалася 2006 року 

у Мексиканському Арбітражному центрі. Контракт укладений між позивачем та відповідачем 
2004 року містив арбітражне застереження, в якому сторони прямо посилалися на Принципи, як 
на закон, що регулює суть будь яких можливих спорів. Арбітражний трибунал, передусім, підтвердив 
обґрунтованість вибору сторін щодо Принципів, як закону застосовного до суті їх спору виходячи 
з того, що відповідно до ст. 1445 Мексиканського комерційного кодексу арбітражний суд вирішує 
спір відповідно до “норм права”, обраних сторонами, а також з огляду на той факт, що Принципи 
застосовуються у великій кількості у міжнародних арбітражних провадженнях3. 

Necessario notare, може виникнути думка, що не можливо застосувати Принципи, в якості 
матеріального права до суті спору, якщо внутрішнє право держави не містить положення про обрання 
сторонами сторонами саме “норм права”, проте, puto, такий погляд дещо перебільшений, адже,  
по-перше, багато правових систем кодифікували положення про обрання сторонами саме “норми 
права”, що є віддзеркаленням світової арбітражної практики. Та, по-друге, згідно зі статистикою 
секретаріату УНІДРУА 27,3 % осіб зазначають, що вони обрали дані принципи, як закон, що регулює 
договір: половина з них прямо відсилаючи до Принципів у договорі (більше третини вказали, що вони 
застосували їх більше одного разу) та інша половина використала вирази “загальні принципи права”, 
“lex mercatoria”, чи щось подібне, маючи на увазі застосування Принципів (де майже третина вказала, 
що вони застосували їх більше одного разу)4. Ergo, не існує якоїсь особливої прив’язки Принципів 
саме до терміну “норми права”. 

Матеріальне право обране сторонами це – Віденська конвенція 
Ми вже вказували, що торгові звичаї мають допоміжний характер і не можуть превалювати над 

нормами матеріального права. Чи буде діяти таке саме правило, якщо матеріальне право до суті 
спору – це Віденська Конвенція 1980 ? 

П 1. ст. 9. Віденської конвенції 1980 містить наступне правило: “Сторони пов’язані будь-яким 
звичаєм, щодо якого вони домовилися та будь-якою практикою, яку вони встановили між собою”. 
А тому, виникає логічне запитання, якщо контракт сторін регулюється Віденською конвенцією, то чиї 
положення будуть домінуючими при вирішенні спору в суді: конвенції чи торгових звичаїв ? 

 
1 Kantor, M., Nolan, M.D., Sauvant, K.P. (2011) Reports of Overseas Private Investment Corporation Determinations 
<https://books.google.co.il/books?id=MGCxll53tFkC&pg=PA758&lpg=PA758&dq=In+law,+such+an+outcome+wo
uld+go+directly+against+the+most+elementary+principle+of+good+faith+and+for+this+reason+it+cannot+be+accept
ed.%22+TOPCO/Libya+Award&source=bl&ots=B6_fELpOQT&sig=ACfU3U0wkZOfpidebuO0zG4fmuyJ1NSrhA&
hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjQuIbXv4fmAhWF6qQKHbi5CiYQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=In%20law
%2C%20such%20an%20outcome%20would%20go%20directly%20against%20the%20most%20elementary%20princ
iple%20of%20good%20faith%20and%20for%20this%20reason%20it%20cannot%20be%20accepted.%22%20TOPC
O%2FLibya%20Award&f=false>. 
2 Carbonneau, T.E. (1985). Rendering Arbitral Awards with Reasons: The Elaboration of Common Law of International 
Transactions Penn State Law. <https://pdfs.semanticscholar.org/d712/8c8831037e578fff7b965683028505cd94b6.pdf>. 
3 Arbitration Award. UNILEX. <http://www.unilex.info/principles/case/1149>. 
4 Bonel, M. J. The UNIDROIT Principles in Practice – The Experience of the First Two Years. Pace Law School 
Institute of International Commercial Law. <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/pr-exper.html>. 



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

 34

Справа № 425 між продавцем з Німеччини та покупцем з Австрії, де договір регулювався 
Віденською конвенцією, хоча продавець стверджував, що “Tegernseer Gebräuche” (регіональні торгові 
звичаї) повинні застосовуватися до договору купівлі-продажу та вимагав повернення коштів 
за поставлений товар і проценти за несплату. В свою чергу, покупець посилався на невідповідність 
товару. Тому постало питання, у який строк покупець повинен був надіслати продавцю повідомлення 
про невідповідність товару? Це період часу, що був вказаний у Віденській конвенції чи строк, 
визначений торговими звичаями? Часовий термін у ст. 39 Віденської конвенції надавав покупцеві 
право повідомити продавця про характер невідповідності товару у “розумні строки”, після того, як 
така невідповідність була виявлена, але не пізніше ніж два роки з фактичної дати передачі товару. 
Номенклатура “розумні строки” не несе чіткого смислового навантаження. А це, в свою чергу, може 
означати, що покупець фактично має цілих два роки для повідомлення про характер невідповідності. 
В той же час, відповідно до торгових звичаїв “Tegernseer Gebräuche” покупець мав лише 14 днів для 
письмового повідомлення про характер невідповідності товару. Тому перед Судом постало питання, 
яку норму потрібно застосовувати: Віденської конвенції чи торгових звичаїв “Tegernseer Gebräuche”1. 

Відповідно до п. 2 ст. 9 Віденської конвенції сторони міжнародного договору купівлі-продажу 
можуть бути зв’язаними торговим звичаєм навіть за відсутності стверджувальної згоди на те. За 
умови, що сторони знали або повинні були знати про такий торговий звичай. І, звичай — це те, що є 
“широко відоме і регулярно дотримується сторонами договорів такого типу у конкретній галузі 
торгівлі”2. А тому, Суд першої інстанції підтримав позицію продавця (яка не оспорювалася покупцем) 
визнавши, що “Tegernseer Gebräuche” є комерційними звичаями, що застосовуються у договорах 
купівлі-продажу деревини підпадають під п. 2 ст. 9 Віденської конвенції. Адже, вони були широко 
відомими та регулярно використовувалися у договорах торгівлі деревиною між німецькою та 
австрійською сторонами. 

Верховний Суд підтвердив висновки Суду першої інстанції, зазначивши, що оскільки позивач, 
приймаючи замовлення, прямо заявив про застосування “Tegernseer Gebräuche” і раніше доставляв 
деревину відповідачу, то відповідач повинен був знати про такі звичаї. “Tegernseer Gebräuche” як 
визнані звичаї мають пріоритет перед іншими положеннями Віденської конвенції та зобов’язують 
покупця прийняти доставку і надати письмове повідомлення продавцю, у разі незадовільності якістю 
товару. При цьому, чітко вказуючи на невідповідність поставленої деревини та у строк 14 днів після 
того, як він (покупець) був чи міг би бути спроможним оглянути товар. 

У свою чергу, повідомлення покупця до продавця лише невиразно посилалося 
на невідповідність узгодженим стандартам, не було достатньо зрозумілим та конкретним, щоб стати 
актуальним. Тому, вважається, що доставлений товар повинен був бути прийнятим. 

Отже, сторони можуть мовчазно застосовувати торговельні звичаї, і тоді існування таких 
торговельних звичаїв потрібно доводити у суді. Відповідно до ст. 4 (а) Віденської Конвенції вона 
не регулює дійсність торгових звичаїв. Питання про дійсність має оцінюватися відповідно 
до національного законодавства. Віденська конвенція не визначає законність торгових звичаїв, а 
лише констатує факт їхнього застосування. Правова сила торгових звичаїв виходить за межі цієї 
конвенції. Як наслідок, юридична чинність таких звичаїв регулюється застосовуваним внутрішнім 
правом, і якщо звичай є дійсним, то він переважатиме над положеннями конвенції, хоча вона є 
матеріальним правом до суті спору. 

Торгові звичаї широко застосовуються для вирішення спорів у міжнародних комерційних 
арбітражних судах. Найчастіше для вирішення такого виду суперечок використовуються Принципи, 
Інкотерміни та принцип “добросовісності”. Торгові звичаї обираються арбітрами або сторонами як 
матеріальне право до суті спору або ж як додаткове джерело права. Разом з тим використання торгових 
звичаїв має свої особливості, а саме: об’єм правового застосування торгових звичаїв буде прямо 
пропорційно залежати від умов договору та права обраного сторонами. 

Норми матеріального права, обраного сторонами, будуть завжди переважати над торговельними 
звичаями. Якщо торгові звичаї є частиною такого матеріального права (обраного сторонами до суті 
спору), то вони можуть застосовуватися як додатковий правовий ресурс з посиланням на таке 

 
1 Cisg Case Presentation. Pace Law School Institute of International Commercial Law. 
<http://www.cisg.law.pace.edu/cases/000321a3.html>. 
2 2012 UNCITRAL Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods.  
Digest of Article 9 case law. Pace Law School Institute of International Commercial Law. 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/digest-2012-09.html>. 
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застосовуване право. У ситуації, якщо право до суті спору не містить повністю всіх норм для 
вирішення суперечки так само, як і положень про використання торгових звичаїв, то арбітражний 
трибунал, посилаючись на свій регламент, як правило, застосовує Принципи як кодифіковані 
торговельні звичаї у випадку прогалин у матеріальному праві або для необхідності тлумачення 
договорів, проте лише у тій мірі, в якій Принципи не суперечать застосовуваному праву та договору. 
Хоча, якщо торгові звичаї чітко зазначені у контракті, вони стають його договірними умовами і 
арбітражний суддя вже не може просто брати їх до уваги. 

Превалюючий характер матеріального права також відступає на другий план, коли мова 
заходить про Віденську конвенцію, котра не з’ясовує правову законність торгових звичаїв, а лише 
зауважує наявність можливості їх застосування. І тому юридична сила торговельних звичаїв 
переважатиме над її положеннями. Більше того, принцип добросовісності, що є частиною принципів 
міжнародних торгових звичаїв і застосовується як норма закону в усіх провадженнях, є домінуючим 
над будь-якими нормами права. 
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Постановка проблеми. В Україні триває черговий етап реформування кримінально-виконавчої 
системи під керівництвом Міністерства юстиції України та міжрегіонального територіального органу 
Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань – Департаменту з питань виконання 
кримінальних покарань, що став із січня 2020 р. правонаступником Адміністрації Державної 
кримінально-виконавчої служби України та Центрального міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України1. Продовжуються спроби 
формування нормативної бази щодо соціального та правового захисту персоналу кримінально-
виконавчої системи та членів їх сімей. Однак негативний досвід підготовки цілого комплексу 
нормативно-правових документів на чолі із проектом Закону України «Про пенітенціарну систему»2, 
що, на жаль, так і не був завершений відповідними державними інституціями (29 серпня 2019 р. проект 
Закону України «Про пенітенціарну систему» був відкликаним), закріпив у свідомості більшості 
співробітників та пенсіонерів Держаної кримінально-виконавчої служби України почуття 

 
1 Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції 2020 (Кабінет Міністрів України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20-2020-%D0%BF#Text> (2020, червень, 24). 
2 Проект Закону Про пенітенціарну систему 2017 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62965> (2020, червень, 23). 
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незадоволеності своїм соціальним статусом. Декларовані правові гарантії, що були морально 
застарілими вже на момент їх прийняття1, не були підкріплені необхідними державними механізмами 
та процедурами їх реалізації, а також реальними санкціями за порушення чинного законодавства. 
Соціально-економічні права, передбачені законодавством, також виявилися недостатньо забезпеченими 
матеріальними можливостями суспільства, що пережило декілька політичних криз, зраду вищих органів 
влади у 2014 р. та війну з північним агресором на сході країни, яка триває вже більше п’яти років. 
Внаслідок цього реальне фінансове забезпечення, у тому числі грошове утримання, пільги та 
компенсації не адекватні кількості і змісту витрачених зусиль, рівню підготовки та ступеню 
професійного ризику конкретного співробітника. Зросла у рази різниця між грошовим забезпеченням 
рядових співробітників та керівниками вищої ланки, що призвело до цілої низки корупційних злочинів. 
Окремі пільги і компенсації виплачуються нерегулярно, до того ж ці виплати у більшості випадків 
залежать від відданості та лояльності керівництву, ніж від особистого внеску у результати службово-
бойової діяльності, що не може викликати обурення і незадоволення особового складу. 

У зв’язку з вищевикладеним виникає необхідність у вивченні та аналізі історичного досвіду 
формування правової бази та практичної діяльності установ і органів кримінально-виконавчої 
системи щодо правового і соціального захисту персоналу, що представляє не тільки науковий, але і 
практичний інтерес. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема правового і соціального захисту 
тюремного персоналу у досліджуваний період в певній мірі вивчалася в дореволюційній, радянській 
та сучасній літературі. Дана проблема була висвітлена в працях дореволюційних авторів: 
М.М. Галкіна-Враского, Д.В. Країнського, М.Ф. Лучинського, С.В. Познишева, В.О. Соллогуба, 
О.П. Саломона, М.С. Таганцева, І.Я. Фойніцького, М.М. Філіппова. У радянський період 
дослідженню історії пенітенціарної системи царської Росії певну увагу приділяли М.М. Гернет, 
О.А. Герцензон, О.І. Зубков, Р.С. Мулукаев, М.О. Стручков, Б.С. Утевський, Є.Г. Ширвіндт. Серед 
доробок сучасних вчених слід визначити дисертаційні дослідження М. Григор’єва, Ю.О. Зеленської, 
І.В. Іванькова, Н.М. Макарової, О.П. Печникова, О.І. Сидоркіна. 

Виклад основного матеріалу. Вперше покарання з елементами позбавлення волі згадується 
за часів Київської Русі під назвою «потік». У Розширеній редакції Руської правди потік визначався 
у виді змішаного, вельми складного покарання, зміст якого залежав від свавілля князя або 
автократичної та автономічної громади2. Під терміном «потік» дослідники розуміли і позбавлення 
волі, і вигнання – виселення, і навіть віддачу в рабство, що могли поєднуватись із ув’язненням 
до темниці3. Подібні вироки виконували як правило князівські дружинники, чиє життя і тілесна 
недоторканність були предметом правового захисту, передбаченого Руської правдою4. На наш погляд, 
цей факт є першим документальним свідченням правового захисту персоналу пенітенціарних 
установ, хоча ця функція не була прямим обов’язком князівських дружинників. 

Вперше на теренах Російського царства тюремне ув’язнення у якості самостійного 
кримінального покарання було передбачене у Судебниках 1947 р. та 1550 р., які об’єднали приписи 
Руської Правди, звичаєвого права та судово-прецедентної практики5, зокрема, двадцять одна стаття 
Судебника 1550 р. в якості санкції передбачала тюремне ув’язнення. Необхідно відзначити, що якщо 
Судебник 1497 р. будь-яких спеціальних органів для виконання покарань не передбачав, то 
із введенням в дію тюремного ув’язнення Судебником 1550 р. з’являється і апарат, і органи, які 
повинні були виконувати цей вид покарання. Це були «боярин, або окольничий, або дворецький, або 
дяк». Поява прошарку управлінців пов’язано зі створенням в Російській державі XVI століття 
наказів – прообразу майбутніх міністерств. Наказами управляли судді, їм допомагали дяки, які 
спирались у своїй діяльності на штат піддячих. На місцях при намісниках і воєводах з’явилися 
канцелярії, також з дяками і піддячими, які виконували у тому числі функції із виконання 

 
1 Закон Про Державну кримінально-виконавчу службу України 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text> (2020, червень, 24). 
2 Сидоркин, А.И. (2005). Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы в русском уголовном 
законодательстве IX-XVII вв.: диссертация доктора юридических наук. Казань, 205. 
3 Сергеевич, В.И. (1910). Лекции и исследования по древней истории русского права. Санкт-Петербург: 
Тип. М.М. Стасюлевича, 406. 
4 Іванов, В.М. (2007). Історія держави і права України: Київ: МАУП, 70. 
5 Зеленская, Ю. (2016). Лишение свободы как основной вид уголовного наказания в российском законодательстве. 
Вестник ВолГУ. Серия 5, Юриспруденция,, 15, 4 (33), 201. 
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кримінальних покарань і були на гарантованому державному забезпеченні, що опосередковано 
підтверджується встановленням щодо них жорсткої відповідальності за службові злочини. Судебник 
1550 р. не тільки забороняв суддям брати посули, а і встановлював, що якщо суддя візьме посул і 
звинуватить когось несправедливо, то на суддю покладається сплата позову, царського мита втричі, 
а пені, як цар вкаже. Дяку, якщо за посул справу запише не по суду, загрожувала тюрма, а піддячому – 
побиття батогами1. 

За свідченням О.М. Григор’єва, у Литовській державі позбавлення волі почали широко 
застосовувати після прийняття нової редакції Литовського Статуту в 1588 р. До цього часу тут вже 
встигла сформуватися досить розвинена система місць ув’язнення. Але ув’язнення як вид покарання 
в епоху Литовських Статутів (1529, 1566, 1588 рр.) ще не набуло самостійного значення і входило 
до системи композицій у вигляді складової частини сукупного покарання, розподіленого на етапи 
(наприклад, ув’язнення, штраф)2. 

В подальшому положення Литовських Статутів з певними змінами і доповненнями увійшли 
до відомої пам’ятки українського права XVIII ст., що отримала назву «Права, за якими судиться 
малоросійський народ» У цьому документі 1743 р. питанням створення та обладнання тюрем, умовам 
тримання ув’язнених, в тому числі й отримання з них «потюремного платежу», а також розшуку 
ув’язнених-втікачів присвячені 22 та 23 артикули. У 22 артикулі «градским» урядникам наказується 
«старатись и власноруч наглядати, щоб при судах та урядах тюрми були побудовані міцні, одні – 
низько, у самій землі, внутрішні, а інші – верхні; де повинні утримуватись колодники: у внутрішніх – 
за кримінальними справами, а у верхніх – за справами розправочними (цивільними)». Утримуватись 
всі колодники в цих тюрмах повинні за умови надійних замків і ключів, та особливої, що визначається 
судом, охорони, якою повинен керувати отаманом призначений чоловік. За ними здійснюють нагляд 
сам отаман та городничий з метою запобігання втеч колодниками, особливо засудженими 
за кримінальними справами3. Отже, мова йде про створення спеціальної тюремної охорони, 
підконтрольної місцевій поліцейській владі. 

Як підкреслює Н.М. Макарова, до кінця XVI ст. тюремна система царської Росії склалася 
остаточно і включала в себе досить численні місцеві губні в’язниці, державні місця ув’язнення і окремі 
монастирі, що активно використовувались з цією метою. Однак, незважаючи на масштабність 
застосування тюремного ув’язнення, воно ще продовжувало залишатися «привілеєм владу імущих» і 
знатних осіб, перш за все в силу його дорожнечі4. Однак процес реформування феодальних суспільно-
політичних відносин сприяв переходу від станово-представницької монархії до абсолютної влади царя 
з прагненням останнього максимально регламентувати державно-владні відносини з підпорядкованими 
землями і боярською знаттю, що призвело до прийняття у 1649 р. Соборного укладення, у якому 
застосування тюремного ув’язнення як виду покарання було суттєво розширеним. За загальним 
правилом строк тюремного ув’язнення складав від трьох днів до чотирьох років або довічне ув’язнення. 
Вперше у кримінальній практиці на території царської Росії було використане поняття невизначеного 
(на скільки цар скаже) вироку. Слід зазначити, що Соборне укладення у главі VII вперше передбачало 
певні соціальні гарантії ратним людям Московської держави, до яких слід віднестиі наглядачів тюрем: 
«А будет которые служилые люди учьнут государю бити челом, что им за старостию, или за увечьем, 
или за болезнию на государеву службу итти не мочно, и в их бы место велел государь быти на своей 
государеве службе детем их и братии и племянником и внучатом беспоместным, которые в государеву 
службу поспели, а государевы службы не служат и ни в какия чины не написаны… А будет у них таких 
детей и братей и племянников и внучат не будет, а самим им ни которыми делы на государеве службе 
за болезнию или за старостию быти не мощно, и у них взяти на государеву службу даточных людей, 
или денги, смотря по их поместьям и вотчинам и по прожитком»5. 

 
1 Кирпичников, А.И. (2004). Российская коррупция. Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 57. 
2 Григор’єв, О.М. (2007). Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці ХVІІІ – на початку 
ХХ століття: історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній): дисертація кандидата 
юридичних наук. Харків, 29. 
3 “Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. <http://history.org.ua/LiberUA/966-02-0202-4/ 
966-02-0202-4.pdf> (2020, липень, 16). 
4 Макарова, Н.Н. (2006). Организация деятельности уголовно-исполнительной системы по социальной 
и правовой защите персонала: диссертация кандидата юридических наук. Рязань, 72. 
5 Соборное уложение 1649 года. <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Article/sob_ul1649.php>  
(2020, липень, 21). 
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Виконання вироків, утримання тюрем та ув’язнених, як уже засуджених, так і тих, які 
перебували під слідством, покладалося на місцеву владу. Тюрми не відігравали помітної ролі 
в тогочасній пенітенціарній системі царської Росії середини XVIII в. Ідея про те, що держава повинна 
витрачати свої і без того мізерні кошти на утримання злочинців у неробстві, була для країни занадто 
нова. Саме тому особливе місце серед пенітенціарних документів того часу займає «Проект про 
тюрми імператриці Катерини Великої» – проект тюремного статуту, власноруч підготовлений нею 
у 1787 р., у якому, за думкою І.В. Іванькова, була вперше висловлена на офіційному державному рівні 
ідея про можливість виправлення злочинців через працю, а також були визначені основні напрямки 
реалізації цієї ідеї ─ через централізацію тюремного управління; через утворення гамівних та 
робітних будинків; через поліпшення побутових умов ув’язнених1. 

Відповідно до Проекту тюремна адміністрація в губернії повинна була очолюватись 
«наглядачем тюрми» з окладом у 151 руб. на рік. Це, за думкою М.М. Гернета, попередник 
губернських тюремних інспекторів, що з’явилися лише на ціле століття пізніше. Очолити 
адміністрацію кожної губернської тюрми повинен був так званий «тюремник». Безпосередніми 
помічниками головного тюремника повинні були з’явитися «три тюремника відділень», тобто по 
одному у кожній з трьох складових частин тюрми: підстражній, вироковій та для засуджених. 
Утримання «тюремника» в рік пропонувалась у сумі 126 руб., а трьох його помічників – по 24 руб. 
кожному. У підпорядкування «тюремника» проектувалося поставити по одному «старшому сторожу» 
з окладом 15 руб. у рік та по два «молодших сторожа», які змінюють один одного… Статті проекту 
про тюремні штати, безсумнівно, вносили певне уточнення та певну стрункість у хаотичний стан 
справи управління місцями ув’язнення того часу, але вони не були реалізовані2. 

Першою офіційною спробою систематизації кримінально-правових норм Російської імперії 
став Артикул військовий 1715 р., вироблений за безпосередньої участі Петра Першого. Артикул 
військовий був створений, маючи за мету розвиток ідеї Соборного укладення про помсту злочинцеві 
та залякування населення за рахунок посилення суворості покарань порядку їх виконання. 
Розширилося застосування смертної кари, тілесних покарань, тюремного ув’язнення, з’явилися 
покарання у вигляді каторжних робіт, посилання на галери, нові різновиди ганебних покарань. Крім 
«важкого ув’язнення», Військовий статут призначав «стерпне ув’язнення» (ст. 152), просте 
«ув’язнення» (ст.ст. 21, 34, 85), тюрму (ст. 203), арешт у «профоса», тобто ката (ст. 11) тощо3. Однак 
закон не визначав, в чому саме полягав кожен з цих видів позбавлення волі. Спеціальних тюрем для 
кожного з цих видів не існувало, і тільки каторга була поширеним покаранням. Таким чином, 
Артикул військовий 1715 р. наблизив статус тюремних службовців до статусу військовослужбовців, 
а інколи – і офіцерів, що дозволяє говорити про суттєве збільшення змісту їх правової захищеності та 
підвищення соціального статусу. За часів Петра Першого була суттєво розширена практика 
позбавлення волі, пов’язана з використанням праці ув’язнених на каторжних роботах, згодом цей вид 
покарання отримав назву арештантських рот. Отже, Петро Перший, потребуючи для здійснення своїх 
перетворювальних планів у величезній кількості дешеву робочу силу, активно використовував 
ув’язнених, які не вимагали суттєвих державних витрат, а, навпаки, надавали широкі можливості для 
отримання максимальної вигоди. 

За свідченням М.М. Гернета, першим за часом спеціальним законодавчим пам’ятником 
царської Росії про позбавлення волі з’явився «Звід установ та статутів про осіб, які тримаються під 
вартою і про засланців». Він увійшов до XIV тому Зводу законів, виданого у 1832 р., і зайняв у цьому 
томі п’яту частину. «Звід установ та статутів про осіб, які тримаються під вартою і про засланців» був 
розділений на дві книги, перша з яких носить назву «Звід установ і статутів про осіб, які тримаються 
під вартою», а друга – «Звід установ і статутів про засланців». М.М. Гернет підкреслював, що зміст 
Зводу свідчить, як мало і поверхнево була регламентована до 1832 р. така важлива частина 
державного управління, як тюремне ув’язнення. Зміст першої книги п’ятої частини XIV тому Зводу 
законів 1832 р. був розбитий на три розділи. Перший мав назву «Установи місць утримання під 
вартою» і містив постанови загального характеру, які стали вступом до змісту другого та третього 

 
1 Іваньков, І.В. (2006). Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави  
(кінець ХІХ – середина ХХ ст.): дисертація кандидата юридичних наук. Київ, 27. 
2 Гернет, М.Н. (1960). История царской тюрьмы. В пяти томах. Том первый: 1762 – 1825. Москва: 
Госюриздат, 121. 
3 Гернет, М.Н. (1960). История царской тюрьмы. В пяти томах. Том первый: 1762 – 1825. Москва: 
Госюриздат, 156. 
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розділу. Останні носили спеціальний характер і містили в собі постанови про осіб, які утримувались 
в дільницях при поліції та у тюрмах (розділ 2) і про осіб, які утримувались в гамівних та робочих 
будинках (розділ 3)1. 

«Звід установ та статутів про осіб, які тримаються під вартою і про засланців» старших і 
молодших тюремних наглядачів і наглядачок відносив до тюремної охорони, члени якої призначалися 
на посаду та звільнялися начальником місця позбавлення волі і перебували в його прямому 
підпорядкуванні. Як зазначає Н.М. Макарова, кількість наглядачів була зведена до мінімуму, а низькі 
оклади не дозволяли залучити до цієї роботи необхідну кількість гідних людей. Крім того, їм 
не належало казенне речове забезпечення та не видавався пайок. Все це призвело до того, що 
кваліфікація та моральні якості наглядачів знаходилися на досить низькому рівні: вони часто 
перебували у матеріальній залежності від арештантів, отримували від них за пом’якшення режимних 
вимог різні підношення та подачки2. 

А.П. Печніков на підставі проведеного дослідження стверджує, що саме у цей період з’явилася 
практика заміщення тюремних посад особами з колишніх військових. На ці посади було бажано 
«підбирати людей благонадійних і доброї поведінки, переважно з унтер-офіцерського звання». На 
посади служителів (сторожів) наймали відставних рядових. Платня тюремним наглядачам 
провадилася із сум міських доходів, а наглядачам – із сум наказу громадського піклування. На 
підтвердження цієї тези науковець наводить витяг із постанови Санкт-Петербурзького губернського 
правління від 19 листопада 1835 р. № 29640, відповідно до якої наглядачеві на провіант в рік 
відпускалося 59 рублів 43 копійки і на обмундирування – 40 рублів 13 копійок. При цьому правління 
могло збільшувати ці суми в залежності від обставин3. 

У 1877-1879 рр. у Російській імперії відбувся заключний етап реформи тюремної системи. 
З метою забезпечення більш ефективного управління місцями позбавлення волі у лютому 1879 р. 
у складі Міністерства внутрішніх справ було створене Головне тюремне управління. Як підкреслює 
Ю.А. Зеленська, абсолютно новою структурною ланкою, що не мала аналогів у зарубіжній 
пенітенціарній практиці, стала утворена у складі Головного тюремного управління тюремна 
інспекція, на яку покладалися обов’язки розробки проектів законодавчих актів, проведення ревізій 
місцевих тюремних установ, керівництва їх діяльністю. Обсяг функцій і порядок роботи тюремної 
інспекції були регламентовані тимчасовими правилами для початкового керівництва тюремним 
інспектором під час відряджень з метою огляду та ревізій установ, що входили до складу 
пенітенціарної системи4. 

Законом від 11 грудня 1879 р. «Про основні положення, що мають служити керівництвом при 
перетворенні тюремної частини і при перегляді Уложення про покарання» були встановлені наступні 
види кримінальних покарань: смертна кара; каторга, яка призначалась безстроково або на певний 
термін з подальшим переведенням на поселення; заслання на поселення безстроково; ув’язнення 
у виправному будинку; ув’язнення у фортеці; ув’язнення у тюрмі; арешт; грошова пеня5. Закріплена 
у Законі система покарань майже у незмінному вигляді проіснувала до початку ХХ сторіччя. 
Кримінальне Уложення 1903 р. практично не змінило цей перелік покарань, замінивши лише грошову 
пеню на грошовий штраф. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя основними нормативно-правовими актами, в яких 
визначався зміст діяльності кримінально-виконавчої системи Російської імперії залишались Статут про 
утримуваних під вартою (у редакції 1890 р.) та Статут про засланців (у редакції 1909 р.) Основним 
документом, який офіційно закріпив правовий статус чинів тюремної адміністрації та осіб, що перебували 
при місцях ув’язнення, стала Загальна тюремна інструкція, яка була прийнята 1 березня 1912 р. Зміст 
Інструкції складали дві частини: перша – «Управління місцями ув’язнення» та друга – «Внутрішній 
тюремний розпорядок». Першу частину утворювали чотири розділи: «Особовий склад», «Права і 

 
1 Гернет, М.Н. (1961). История царской тюрьмы. В пяти томах. Том 2. 1825 – 1870. Москва: Госюриздат, 36. 
2 Макарова, Н.Н. (2006). Организация деятельности уголовно-исполнительной системы по социальной и 
правовой защите персонала: диссертация кандидата юридических наук. Рязань, 77. 
3 Печников, А.П. (2006). Главное тюремное управление Российского государства, 1879 – октябрь 1917 гг.: 
диссертация доктора юридических наук. Москва, 55. 
4 Зеленская, Ю. (2016). Лишение свободы как основной вид уголовного наказания в российском 
законодательстве. Вестник ВолГУ. Серия 5, Юриспруденция, 15, 4 (33), 203. 
5 Полное собрание законов Российской империи: Собрание 2-е: с 12 декабря 1825 г. по 28 февраля 1881 г. 
<https://www.prlib.ru/item/358542> (2020, липень, 14). 
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обов’язки службовців у місцях ув’язнення», «Нарада чинів тюремної адміністрації та осіб, що 
перебувають при місцях ув’язнення», «Загальні обов’язки служби чинів тюремної варти». Вона 
складалась із норм, що визначали організацію управління місцями позбавлення волі та завдання тюремної 
адміністрації; встановлювали перелік персоналу, який працював у пенітенціарних закладах, або залучався 
до їх роботи; закріпили правовий статус персоналу. Друга частина отримала назву «Внутрішній тюремний 
розпорядок» в складалася з наступних розділів: «Прийом арештантів», «Розподіл арештантів у місцях 
ув’язнення», «Утримання арештантів», «Вибуття арештантів з місць ув’язнення»1. 

У цей же період продовжувалася діяльність щодо поліпшення матеріального стану, правового 
та соціального захисту персоналу установ виконання покарань. За даними, наведеними 
М.І. Петренком, 26 січня 1882 р. імператорським указом була встановлена гранична норма гранична 
норма співвідношення арештантів і наглядачів із розрахунку двадцять до одного і введена посада 
старшого наглядача в кожному з 33 виправних арештантських відділень. За поданням міністра 
внутрішніх справ і схвалення Державної Ради 9 лютого 1882 р. відповідно до Закону «Про посилення 
нагляду в губернських замках та гамівно-робочих будинках» були затверджені нові штати тюремних 
наглядачів. У 51 губернському тюремному замку та 5 гамівно-робочих будинках вводились посади 
107 старших та 892 молодших наглядачів з окладом утримання відповідно 240 і 180 руб. на рік. 
Вперше було встановлене право наглядового складу на отримання надбавки до зарплати за вислугу 
років. З метою поліпшення роботи з кадрами Головного тюремного управління циркуляром № 5 
від 24 лютого 1884 року було наказано при прийомі на службу наглядачів за вільним наймом 
відбирати у них письмове зобов’язання, де б обговорювалися умови служби. Додатком до циркуляру 
оголошувалася затверджена 2 грудня 1883 року міністром внутрішніх справ типова форма такого 
зобов’язання. Один з пунктів цього зобов’язання визначав розмір платні, умови проживання і 
обов’язок купувати за свій рахунок встановлену форму одягу». 28 грудня 1992 імператором була 
затверджена думка Державної Ради «Про правила виплати пенсій і одноразових виплат членам 
тюремної варти цивільного відомства». Повна пенсія тепер призначалася після 30 років вислуги, але 
якщо службовець відбув дійсну військову службу, то термін вислуги скорочувався на 5 років. При 
певних умовах до строку вислуги, що давала право на пенсію, включалася і служба в інших 
відомствах. Пенсія по хворобі в повному обсязі призначалася після 20 років служби, а половина – 
після 15 років. Для формування пенсійного фонду з платні тюремних службовців проводилися 
утримання в розмірі 2% з суми понад 150 руб. і 1% – з менших сум на рік. Порядок обчислення, 
призначення і припинення пенсійних виплат службовцям тюремної варти та їх сім’ям був аналогічний 
порядку, встановленому для цивільних чинів за Загальним пенсійним статутом2. 

Висновки. У досліджуваний період законодавчі акти про порядок і умови виконання покарання 
у виді позбавлення волі як правило відображали зміст поглядів на означену проблему пануючої 
верхівки і носили залякуючий класовий характер. Активний розвиток тюремного законодавства 
царської Росії розпочався лише з середини ХІХ сторіччя – з публікації у 1832 р. «Зводу установ та 
статутів про осіб, які тримаються під вартою і про засланців», однак і в цей період суттєвих надбань 
щодо визначення правового та соціального захисту тюремного персоналу здійснено не було. 
Головним джерелом визначення правового статусу співробітників тюремного відомства стала 
нормотворча діяльність створеного 27 лютого 1879 р. Головного тюремного управління, яке 
за нетривалий час видало значну кількість різноманітних циркулярів, що стосувались соціально-
правового захисту персоналу: про зміну штатів, про надбавки до зарплати, про умови проживання, 
про розміри та умови виплати пенсій тощо. 
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The article is devoted to the study of the principle of justice as a key principle in constitutional law. 
Due  to  the  difficulties  of  the  modern  day,  namely  the  pandemic,  the  war  in  eastern  Ukraine, 
corruption, the difficult economic situation, the author believes that at the moment it is appropriate 
to study such a value as "justice". To date, this is of great theoretical and practical importance. 
For the regulation of social relations, it is justice that plays an important role, because it indicates 
the line between what is allowed and what is not allowed. Therefore, the author tries in this article 
to show how this principle is embodied in law. She argues that the law should be based on the 
principle of  justice, how much  its non‐observance  creates  injustice, which  is  a very dangerous 
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prove and justify it in her research. 
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Справедливість аж ніяк не створено законом: 
навпаки, закон завжди є лише тлумаченням і 

втіленням справедливості 
П’єр-Жозеф Прудон 

У зв’язку з прагненням України стати повноправним членом Європейського Союзу (далі – ЄС) 
важливим питанням сьогодення є удосконалення чинного законодавства України. Проте наша 
держава переживає важкі часи. Пандемія, війна на Сході України, складна економічна ситуація, 
корупція призводять до численних проблем таких як соціальна нерівність, дискримінація, бідність. 

Вважаємо, що при такій ситуації виникає необхідність вивчення такої цінності як 
«справедливість». Це питання цікаве з огляду на те, що така базова конституційна цінність в самій 
Конституції України не закріплена. Лише один раз про справедливість згадується у ст. 95 Основного 
Закону України у якій йдеться про те, що бюджетна система України будується на засадах 
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і 
територіальними громадами. 

Як справедливо зазначає О. Головченко: «Так, статтею 129 Конституції України засаду 
справедливості не віднесено до основних засад судочинства. На перший план тут висувається 
принцип законності. Але це передбачає, що закони апріорі є справедливими і правовими. Якщо ж 
правомірність, або конституційність (адже саме Конституція є виразником суверенної волі народу, а 
отже, вона повинна бути уособленням найвищої справедливості в державі), законів та інших правових 
актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим ставиться під сумнів, то відповідними органами 
державної влади може бути направлено звернення до Конституційного Суду України щодо вирішення 
питання про їх відповідність Конституції України – волі народу. Тому загалом принцип законності 
можна в певний спосіб співвіднести з принципом справедливості»1. 

 
1 Головченко, О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині. Віче. 
<http://veche.kiev.ua/journal/3334/> (2020, червень, 07). 
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На думку С. Погребняка, «Водночас слід нагадати, що ціла низка конституційних вимог 
безпосередньо випливає з принципу справедливості – це свідчить також про непряме закріплення 
цього принципу в Конституції. Наприклад, ідея справедливості конкретизується в принципі non bis in 
idem, закріпленому в ст. 61 Конституції України. Принцип справедливості також обумовлює 
обов’язок оприлюднення нормативно-правових актів (ч. 3 ст. 57 Конституції), загальну заборону 
зворотної дії законів (ч. 1 ст. 58 Конституції), право не бути примушеним до свідчень проти себе (ч. 1 
ст. 63 Конституції), право на судовий захист (ст. 55 Конституції) та ін.»1. 

Право та справедливість взаємопов’язані. Як влучно відмітив Ю.М. Тодика «розглядаючи право 
через категорію справедливості, ми отримуємо можливість побачити його вище призначення і кінцеву 
мету, глянути на право за межі його суворих меж»2. До речі, термін «jus» (право) походить від 
«iustitia» (справедливість, правосуддя). 

Питання справедливості і несправедливості цікавило людство з давніх-давен. Цим питанням 
займалися Сократ, Аристотель, Платон, Піфагор, Геракліт, а серед сучасних українських вчених – 
М.І. Козюбра, А.В. Петришин, П.М. Рабінович, Ю.М. Тодика, С.П. Погребняк. 

Вважаємо, що дослідження нормативного змісту конституційного принципу справедливості 
має велике як теоретичне, так і практичне значення. Саме Конституція України задає вектор розвитку 
всіх інших галузей права. 

Справедливість як важлива соціальна цінність є предметом вивчення філософії, політології, 
психології, соціології, а також права. Саме право найбільш пов’язане із справедливістю. Про це 
писали такі римські юристи як Павел, Папініан, Модестіан. На їхній погляд право втілює вимоги 
справедливості. 

С. Погребняк стверджує, що «Статус справедливості, як загального конституційного принципу, 
не викликає жодних сумнівів. Наприклад, Конституційний Суд України неодноразово посилався 
на принцип справедливості. Так, на його думку, висловлену у рішенні від 2 листопада 2004 року  
№15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м’якого покарання, справедливість є однією 
з основних засад права. Конституційний Суд підкреслює, що зазвичай справедливість розглядають як 
властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки, а справедливе 
застосування норм права передбачає передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. 
У рішенні Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року №8-рп/2005 у справі про рівень 
пенсії і щомісячного довічного грошового утримання підкреслюється, що діяльність правотворчих і 
правозастосовних органів має здійснюватися за принципом справедливості. У рішенні від 22 вересня 
2005 року №5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками Суд зазначає, що 
із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і 
недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, 
не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить 
до сваволі» («цитується за: С. Погребняком»)3. 

Справедливість є конституційною засадою судочинства. Про це йдеться у рішенні 
Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року №3-рп/2003 у справі про розгляд судом 
окремих постанов слідчого і прокурора4 «правосуддя за своєю суттю визначається таким лише 
за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах». 

Є. Реньов зазначає: «Закріплюючи інструментальний набір способів вирішення соціальних 
протиріч, Конституція України одночасно виступає і аксіологічною основою зняття соціальних 
протиріч, що в практико-прикладній діяльності органів публічної влади відображаються шляхом дії 
випливаючих з Основного Закону критеріїв конституційності прийнятих ними рішень. Особливе 
місце в системі конституційних критеріїв вирішення соціальних протиріч належить вимогам 
справедливості. 

У вимоги справедливості, за змістом Конституції України, багатоплановий, універсальний 
зміст, який має різні нормативно-правові форми свого прояву. Він виступає і як інститут правового 
статусу людини і громадянина, і як принцип правової держави, і, більш того, як деяка політико-

 
1 Погребняк, С. (2009). Закріплення основоположних принципів права в Конституції України. Вісник Академії 
правових наук України, 4(59), 31, 32. 
2 Тодыка, Ю. (2004). Основы конституционного строя Украины. Харьков: Факт, 2. 
3 Погребняк, С. (2009). Закріплення основоположних принципів права в Конституції України. Вісник Академії 
правових наук України, 4(59), 32. 
4 Офіційний вісник України. 2003, 6, ст. 245. 
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правова основа громадянського суспільства, особлива форма досягнення юридичної рівноваги 
на основі балансу інтересів різних соціальних груп»1. 

Конституційний принцип справедливості є надзвичайно важливим. З однією сторони, він 
вимагає однакового застосування закону до осіб, які знаходяться в подібних ситуаціях. З іншої 
сторони, диференційованого застосування до суб’єктів, які знаходяться в різних ситуаціях. Окрім 
цього невизначена по своєму змісту норма не забезпечує рівного масштабу її застосування 
до суб’єктів права. Таким чином порушується принцип справедливості. Вимога формальної 
визначеності права вимагає, що закон повинен бути зрозумілим, точним і не мати двох значень. В 
іншому випадку це означало б можливість неоднозначного розуміння і тлумачення закону, довільного 
його застосування. Принцип справедливості протистоїть юридичному свавіллю, яке на жаль, панує 
в нашій державі. Тому вважаємо, що першочерговим завданням для України, яка прагне стати 
повноправним членом Європейського Союзу, є зміцнення принципу справедливості як 
основоположного принципу права. 

У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом, 
відповідності злочину і покарання, цілях законодавця і засобах, що обираються для їх досягнення. 

О. Головченко стверджує, що «Окремим виявом справедливості є питання відповідності 
покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин має 
бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права є передусім недискримінаційним 
підходом, неупередженістю. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та 
рамки покарання відповідатимуть одне одному, а й те, що покарання має бути в справедливому 
співвідношенні із тяжкістю й обставинами скоєного та особою винного. Адекватність покарання 
ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та 
свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»2. 

Отже, принцип справедливості є основоположним принципом в праві, який пов’язаний 
із такими категоріями як «законність», «верховенство права», «рівність усіх перед законом». 

В судочинстві принцип справедливості займає також важливу роль, адже саме ним потрібно 
керуватися судді при вирішенні справи. Принцип справедливості є важливим у випадку прогалин 
у законодавстві. Так, у відповідності до п.6 ст.7 Кодексу адміністративного судочинства України « 
у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює 
подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить 
із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права)»3. 

У пункті 2 статті 8 Цивільного кодексу України зазначено, що «у разі неможливості 
використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно 
до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права)». У відповідності до підпункту 6 
пункту 1 статті 3 Цивільного кодексу України до загальних засад цивільного законодавства відносять 
справедливість, добросовісність та розумність4. 

Конституційний принцип справедливості вимагає однакового застосування закону до осіб, які 
знаходяться в подібних ситуаціях. Диференційований підхід має застосовуватися до суб’єктів, які 
знаходяться в різних ситуаціях. 

Кожна норма права має мати чіткий зміст і має однаково застосовуватися до всіх суб’єктів 
права, не порушувати принцип справедливості. Закон повинен бути точним, чітким і недвозначним. 
У такому випадку не буде неоднозначного розуміння і тлумачення закону, довільного його 
застосування. Принцип справедливості має протистояти юридичній сваволі. 

Т. Подковенко робить такі цікаві висновки: «Справедливість – це одна з найважливіших 
проблем сучасності, яка відображає доволі складні, неоднозначні діалектичні процеси суспільного 
розвитку. Разом з уявленнями людей про свободу і рівність, щастя і гармонію, справедливість входить 
у цілісну систему загальнолюдських ідеалів та цінностей. Справедливість є внутрішнім змістом 

 
1 Ренёв, Е. (2016). Справедливость как базовая конституционная ценность. Legea și viața, 6/2, 93. 
2 Головченко, О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині. Віче. 
<http://veche.kiev.ua/journal/3334/> (2020, червень, 07). 
3 Кодекс адміністративного судочинства України, ст.7, гл. 1. 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. < https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15> (2020, червень, 07). 
4 Цивільний кодекс, ст. 3, гл. 1. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2020, червень, 10). 
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права, його внутрішнім наповненням, вона володіє безмежним гуманістичним потенціалом. Саме 
завдяки такому внутрішньому наповненню право еволюціонує, розвивається, збагачується саме та 
наповнює якісним змістом існуючі суспільні відносини. Однак такі процеси не відбуваються 
автоматично та самі по собі. Для утвердження справедливості, для відстоювання істинного права 
потрібна сильна особистість, сильна в аспекті здатності протистояти неправді, злу, 
несправедливості – особистість, яка здатна щоденно збагачувати право, наповнювати його зміст 
правдою, гуманізмом і справедливістю. Тими незаперечними істинами, які і складають безумовний 
смисл права як суспільного явища. Завжди потрібно пам’ятати, що право повинно бути справедливим. 
Це одночасно і вимоги моралі, це і вимоги природного права, це одночасно і сучасні вимоги існування 
людства. Справедливість є основою права та одним із базових, основоположних правових принципів. 
Існування права без справедливості є доволі сумнівним. Оскільки закон, в якому нівелюється 
принцип справедливості стає неправовим, деспотичним, свавільним приписом влади, він вивищує 
владу над людиною, робить людину засобом для досягнення вузьких державницьких цілей»1. 

На думку В.О. Васильчука, «У конституційно-правових відносинах справедливість є критерієм 
легітимації державної влади та умовою її суверенності. Принцип справедливості реалізується шляхом 
забезпечення рівної та відкритої процедури доступу до державних посад. Відображення принципу 
«кожному своє» у діяльності держаних органів є розподіл компетенції між різними гілками влади, а 
також визначення меж повноважень та сфери діяльності кожної з них. Дотримання уповноваженими 
суб’єктами у своїй професійній діяльності вимоги домірності, заборони перевищення необхідної 
міри, вимоги однакового поводження та заборони зловживання правом забезпечує здійснення 
державної влади на засадах справедливості»2. 

О. Головченко зазначає: «На жаль, поки що не існує чіткого визначення «справедливості», яке 
було б загальнообов’язковим та універсальним для всіх. Найвдалішим у цьому сенсі є розуміння 
«справедливості» як уявлення про належне, що містить вимогу про відповідність діяння та відплати 
за нього. Таке визначення здається квінтесенцією, найвищою абстракцією усіх спроб пояснити 
поняття «справедливість» і, безперечно, претендує на роль найширшого і найзагальнішого. Однак 
воно не розв’язує багатьох проблем, які постають на шляху досягнення консенсусу саме щодо 
уявлень про ту міру належного, що врівноважує заслуги людини з їх визнанням, працю – 
з винагородою за неї, злочин – з покаранням тощо. 

Справедливість за своєю суттю є поняттям релятивним, що віддзеркалює соціальні реалії того 
чи іншого суспільства, рівень його культурної, правової зрілості. Сьогодні справедливість відіграє 
роль своєрідного індикатора, який дає конкретне уявлення про відповідність моделі соціальної та 
правової держави її фактичному стану в суспільстві. Справедливість проявляється на різних 
суспільних щаблях та в різних просторових і часових вимірах. Так, існує індивідуальна 
справедливість, яка виражається у ставленні конкретного індивіду до навколишнього світу, існує 
справедливість між поколіннями, що не обмежена часовими рамками, існує справедливість між 
народами, націями, державами, яка виходить за межі конкретної території. Можна спробувати 
розподілити справедливість на види, висловлювати різні про неї міркування, дискутувати, доводити 
або спростовувати факт її існування. Але не можна заперечувати важливість значення справедливості 
для людини і людства, особливо у правовій сфері»3. 

М.А. Бурдоносова вважає, що «Справедливість як правовий принцип виявляється 
у відповідності між законодавчо закріпленими взаємозалежними правами, свободами, обов’язками, 
відповідальності за вчинені правопорушення. Вона має особливе значення для регулювання 
суспільних відносин, оскільки найбільш суттєві соціальні наслідки викликає саме несправедливість, 
закріплена в законодавстві. Таким чином, право як основоположний соціальний регулятор має своїм 
підґрунтям ідеї справедливості, рівності, свободи і гуманізму»4. 

На нашу думку, принцип справедливості є ключовим принципом у праві. Конституція України 
визначає вектор розвитку всіх інших галузей вітчизняного права. Тому дослідження конституційного 

 
1 Подковенко, Т. (2016). Справедливість у системі цінностей права. Актуальні проблеми правознавства, 4 (8), 13.  
2 Васильчук, В.О. Справедливість як категорія права. 
<http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/181/1/vasylchuk.pdf> (2020, червень, 10). 
3 Головченко, О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині. Віче. 
<http://veche.kiev.ua/journal/3334/> (2020,червень, 07). 
4 Бурдоносова, М. А. (2019). Генеза справедливості як основоположного принципу права. Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції, 2,6. 
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принципу справедливості є актуальним питанням сьогодення та вимагає подальшого вивчення як 
теоретиками, так і практиками. Конституція України закріпила віру у справедливість та захищає 
права громадян. Проте важливим питанням є саме реалізація гарантованих Основним Законом 
України прав громадян. Адже часто в нашій державі ми спостерігаємо ситуацію, коли справедливість 
є лише на папері, а в реальному житті вона відсутня. Тому необхідним є дослідження нормативного 
змісту принципу справедливості та регулятивного його потенціалу. 
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ДО ДЕРЖАВНИХ І СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 

This article is an attempt to define indicators of the crisis of legitimacy of power with the balance 
of people’s trust and distrust in some government and non‐government institutions. The findings 
are based on surveys and interviews carried out by the Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 
"The  Fund  for  Democratic  initiatives"  by  Ilko  Kucheriv,  Razumkov  Center,  Kyiv  International 
Institute of Sociology. 
Determined  that  the  legitimacy  of  the  government  in  terms  of  support  and  loyalty  from  the 
citizens  and  international  partners  can  become  hybrid  or  fragmented.  In  contrast  to  the 
established  European  practices  of  change  the  illegitimate  political  regime  through  elections, 
in Ukraine,  the  illegitimate  regime  can  continue  to  exist  separately  from  the  society  itself. 
The illegitimacy of power may not lead to the collapse of the political regime. 
By  comparing  the  balance  of  trust  and  distrust  in  certain  government  and  non‐government 
institutions in Ukraine in 2014‐2020, it is proved that a high degree of civil activity is the cause and 
the result of the loss of government legitimacy. Ukrainian political practice has proved that the 
biggest  enforcement  uses  the  least  legitimate  power.  And  in  the  political  system  of  Ukraine 
contradictions  significantly  distorts  public  opinion  and  the  level  of  loyalty  to  the  government, 
which determines its legitimacy. 
Keywords: system crisis, crisis of legitimacy, government and non‐government institutions, 
balance of trust and distrust. 

Сучасну ситуацію в Україні можна схарактеризувати як системну кризу – кризу базових 
відносин у політико-правовій та соціально-економічній сферах, на яких будувалася чинна модель 
розвитку країни. Важко визначити, чи Україна потрапила у вир кризових зламів політичної системи – 
«Помаранчева Революція», Революція Гідності, чи перебуває у сталій системній кризі, яка в певні 
етапи розвитку суспільства і держави стає менш чи більш відчутною. 

Очевидним є лише факт, що за роки незалежності жодна українська влада не оминула такого 
явища як криза легітимності, тобто втрати довіри з боку громадян. Та на відміну від досвіду минулих 
століть і з урахуванням гібридності майже всіх сучасних політичних процесів, політичні режими, 
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які перестають бути легітимними в очах населення, продовжують існування за власними 
закономірностями. Відповідно влада і громадяни продовжують співіснування в одній політичній 
системи, однак з різним ціннісним наповненням її складових. 

Мета статті – у контексті динаміки змін ставлення українців до державних і суспільних 
інститутів визначити реальні ознаки кризи легітимності влади в Україні. 

Емпіричну основу цієї наукової розвідки склали результати опитувань громадської думки та 
щорічні моніторинги суспільних настроїв, що здійснюються Інститутом соціології НАН України, 
«Фондом Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Центром Разумкова, Київським міжнародним 
інститутом соціології. Використані авторами матеріали аналітичних доповідей українських 
соціологів, політологів та істориків Ірини Бекешкіної, Олексія Гараня, Олексія Сидорчука1, Миколи 
Шульги2 – слугують фундаментальною основою для подальшої концептуалізації та теоретичного 
осмислення кризових станів розвитку української політичної системи, які належить здійснити 
вітчизняній науці найближчим часом3. 

Говорячи про легітимність влади, автори виходять з наступного трактування цієї категорії. Як 
політико-правове поняття легітимність – це підтримка, позитивне ставлення, довіра або визнання 
авторитету влади та державно-правових інститутів суспільною думкою (у т. ч. зарубіжною), 
населенням країни або великими групами населення4. У зв’язку з цим вважаємо доцільним, з точку 
зору теоретико-методологічної доцільності на практичної актуальності, використання у роботі 
категорії «капітал лояльності», введеної в політичну науку доктором політичних наук Тетяною 
Нагорняк. У контексті брендингу територій, що вивчаються дослідником, капітал лояльності – це 
«результат високого ступеню довіри, відданості і надійності взаємовідносин, що здатні стати 
цінністю, поширювати міжособистісну довіру в суспільстві, інституційну довіру в державі та 
виступати ресурсом генералізованої довіри у процесі самоорганізації території та перспективності її 
бренду»5. З позиції досліджуваної проблеми капітал лояльності представляється індикатором рівня 
довіри громадян до державних і суспільних інститутів і одночасно результатом такої взаємодії 
суспільства з державою, за якої криза легітимності влади прямує до нуля. 

Легітимна влада сприймається громадянами як правомірна, справедлива, пов’язана 
з консенсусом суспільства щодо основних політичних цінностей та наявністю у влади авторитету. 
Зауважимо, що найбільший внесок у теорію легітимності зробив соціолог Макс Вебер, який включав 
у неї визнання влади правителів і зобов’язання підлеглих підкорятися цій владі6. 

На думку доктора політичних наук Олени Чальцевої, в Україні до 2014 р. в цілому домінувала 
тенденція недовіри абсолютно до всіх владних інститутів на всіх рівнях, що неминуче призвело 
до глибокої кризи легітимності влади і зростання протестних настроїв у суспільстві7. Тривале 
нехтування з боку влади потребою суспільства здійснювати радикальні системні перетворення, 
деградація більшості важливих інститутів в Україні, невтішна ситуація з дотриманням базових прав і 
свобод людини і громадянина – всі ці чинники поставили під питання легітимність влади і державний 
суверенітет України. 

Слід констатувати, що ретроспективний аналіз європейської та північноамериканської 
практики запровадження інституту прямих виборів до органів влади свідчить на користь саме цього 
способу легітимації влади. У XVIII столітті вибори стали потужним засобом легітимації 
європейських держав та дали змогу уникнути революційного повалення влади. Адже лояльність 
населення тієї чи іншої держави, яка перебувала у значній кризі під час розпаду династичних 

 
1 Яковлев, М., Гарань, О. (ред.) (2015). Україна після Євромайдану: досягнення та виклики. Київ: Фонд 
«Демократичні ініціативи». 
2 Шульга, М. (2010). Криза в Україні. Погляд соціологів. Київ: «Друкарня Бізнесполіграф».  
3 Яковлев, М., Гарань, О. (ред.) (2015). Україна після Євромайдану: досягнення та виклики. Київ: Фонд 
«Демократичні ініціативи»; Шульга, М. (2010). Криза в Україні. Погляд соціологів. Київ: «Друкарня 
Бізнесполіграф». 
4 Музика, І.В. (2009). Легітимність як політико-правове поняття. Енциклопедія історії України: Том 6: Ла-Мі. 
Київ: В-во «Наукова думка». 
5 Нагорняк, Т.Л. (2013). Брендинг території як державна та регіональна політика: монографія. Донецьк: 
Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 265-267. 
6 Бебик, В.М. (2003). Політологія для політика і громадянина: монографія. Київ: МАУП. 
7 Чальцева, О.М. (2018). Інституціональний детермінаційний фактор формування національної моделі 
публічної політики України. Політичне життя, 3, 75. 
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монархій та істотного зниження ролі релігії, значною мірою зберіглася саме завдяки поступовому 
запровадженню інституту виборів. 

Проте, у ХХІ столітті поставити знак тотожності між результатами виборів у парламент чи 
на пост президента та реальним рівнем лояльності громадян до того чи іншого інститут влади – 
неможливо. Прийшовши до влади, українські політичні сили повсякчас намагаються докорінно 
змінити державну політику практично в усіх галузях. Прив’язуючи таким чином загальнодержавну 
легітимність до легітимності партійної чи окремого кандидата, українські політики до певної міри 
руйнують її. Така гібридна легітимність влади, що характерна, на наше переконання, сьогоднішній 
Україні, навряд чи може отримати тлумачення суто в класичних веберівських термінах. 

Одним з індикаторів цієї гібридності ми вважаємо існуюче явище збереження політичного 
режиму при всіх ознаках краху його легітимності, зокрема, в дзеркалі рівня довіри громадян 
до інститутів державної влади. 

За даними соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України в період з 1994 
по 2013 рр. рівень довіри президенту, як ключовому персоніфікованому інституту, за цей час 
коливався в коридорі від 7% до 32%1. 

У 1998 р. і 2013 р. були зафіксовані найнижчі показники – 7% і 8,7% відповідно, найвищий 
у 2005 р. – 32,7% (президент В. Ющенко (2005-2010 рр.). У той же час найвищий рівень недовіри 
даному інституту – 66,9% і 71 % – громадяни України висловили у 2013 р. до В. Януковича  
(2010-2014 рр.) і в 2019 р. до П. Порошенка (2014-2019 рр.) відповідно2. 

Однак, не варто ставити знак рівності між рівнем довіри до Президента і його електоральним 
рейтингом, оскільки багато залежать від того, чиї прізвища з’являться у виборчому бюлетені. 
Зрештою, є приклад Леоніда Кучми, який, маючи низький рівень довіри, був обраний Президентом 
України на другий термін. 

Цілком прогнозованою в Україні стала тенденція до поступового зниження рівня довіри 
громадян до Президента і дуже низький рівень підтримки наприкінці каденції (див. Рис.1.). І чинний 
президент В. Зеленський не стане виключенням у цих перегонах недовіри. Директор соціологічної 
служби Центру Разумкова Андрій Биченко переконує, що головною причиною падіння рейтингів усіх 
президентів стає їхня неспроможність чи небажання займатися нагальними проблемами пересічних 
громадян. «Адже для людей важливі конкретні результати, а не політичні рішення; не факт схвалення 
реформістських законів і указів, а їхнє практичне застосування кожною людиною, з чим у влади 
завжди були проблеми»3. Не менш показовим є спотворене розуміння громадянами конституційних 
повноважень і відповідальності Президента України, яке однак більшою мірою спричинене 
надгілковістю цього інституту в українській політичній системі. Крім того, з 2004 р. Конституційна 
реформа перебуває в режимі «відкат-повернення», що не сприяє усталеності функцій Президента 
країни в очах суспільства. 

Насамкінець, циклічне відтворення кожним президентом падіння рівня довіри криється як 
в наявній практиці функціонування всієї системи взаємодії органів державної влади, так і 
в ментальних установках української нації. 

Зокрема, дослідник Б. Цимбалістий вважав, що будь-яка влада для українців – батьківська чи 
державна – це насильство і страх (адже традиційно батько втручався у виховання дітей передусім як 
караючий чинник)4. Відповідно інститут Президента як персоніфікований виборний орган – 
ототожнюється з тим самим батьком, якому коряться зі страху. Проте, політична практика має закон: 
чим більший примус, тим менший рівень легітимності влади. 

 
1 Українське суспільство 1992-2013 (2013). Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. Київ: Інститут 
соціології НАН України, 479. 
2 Українське суспільство 1992-2013 (2013). Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. Київ: Інститут 
соціології НАН України, 481. 
3 Дорош, С. (2017). Порошенко і попередники: чий рейтинг падав найнижче? ВВС Україна.  
4 Цимбалістий, Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. Савчук, Б. (2004). Українська 
етнологія. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 439. 
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Рис. 1. Рівень довіри громадян до Президентів України В. Януковича,  
П. Порошенка, В. Зеленського 

Сформовано авторами за даними 1; 6; 17; 19; 211. 
 
У біфуркаційний для України 2013 р. означилися всі індикатори системності кризи, яка охопила 

державу і визначила її майбутній розвиток. Наприкінці грудня 2013 р. соціологи констатували, що 
лише три суспільні інституції мали позитивний баланс довіри-недовіри, і усі вони – недержавні: 
церква (+40%), засоби масової інформації України (+19%) та громадські організації (+2%). Найвищим 
рівнем недовіри відзначилися тоді Верховна Рада України (–54%), суди (–52%), прокуратура (–48%), 
міліція (–48%)2. 

І хоча самі по собі статистичні дані про високий рівень недовіри не визначають всієї глибини 
кризи (схожі результати час від часу демонструють і громадські опитування в європейських 
демократичних країнах), на фоні інших чинників, як то: 

‐ відсутність комунікації між владою і народом та владою і опозицією; 
‐ суперечності між цінностями, які сповідує українське суспільство, та національними 

інтересами, якими підміняються прагматичні цілі кланово-олігархічних груп; 
‐ криза легальності (парламентські вибори 2012 р., як і президентські 2010 р. відбулися 

з порушеннями, що викликали сумніви у достовірності їхніх результатів)3; 
‐ корупція на всіх рівнях і як підсумок – 144 місце України (із понад 170 країн) у рейтингу 

сприйняття корупції, котрий щорічно укладає організація Transparency International (у 2007 р. Україна 
обіймала 117 позицію)4, – наближення краху системи було абсолютно очікуваним. 

 
1 2015-й: політичні підсумки – думка населення (2015). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
Київський міжнародний інститут соціології. <https://dif.org.ua/article/2015-y-politichni-pidsumki-dumka-naselennya>; 
Громадська думка: підсумки 2014 року. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно 
з соціологічною службою Центру Разумкова. <https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pidsumki-2014-roku>; 
Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України (2019). Центр Разумкова. 
<http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-
oriientatsii-gromadian-ukrainy>; Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації 
(2017). Центр Разумкова. <http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-hromadian-
ukrainy-do-suspilnykh-instytutiv-elektoralni-oriientatsii-2>; Українське суспільство 1992-2013 (2013). Стан та 
динаміка змін. Соціологічний моніторинг. Київ. 
2 Громадська думка: підсумки 2013 року (2013). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно 
з соціологічною службою Центру Разумкова. 
3 Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів (2010). Київ: «Друкарня «Бізнесполіграф», 27 
4 Яковлев, М., Гарань, О. (ред.) (2015). Україна після Євромайдану: досягнення та виклики.  
Київ: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, 8. 
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Більш того, під впливом означених змін у політичній ситуації, реагуючи на еволюцію 
суспільних настроїв, у 2013 р. нових якісних проявів мобілізації активних громадян набуло 
громадянське суспільство України. Громадська активність у цей час оберталася довкола резонансних 
для всієї Української Держави проблем і віддзеркалювала дійсно важливі для громадян явища і події. 

Основні тренди самоорганізації громадян були пов’язані з обговоренням євроінтеграційної 
перспективи України (у вересні 2013 р. була створена коаліція «За європейську інтеграцію України»1), 
протидією погіршенню соціально-економічного становища та зловживанням влади правоохоронними 
органами (протести у смт. Врадіївка Миколаївської області, що почалися 30 червня 2013 р. 
в результаті участі співробітників міліції у зґвалтуванні та побитті жительки вказаного смт). 

Порівняно високий рівень протестної активності в країні як індикатор кризи легітимності 
влади, з одного боку, і тяжіння суспільства до активістської політичної культури, з іншого, визначили 
подальше поглиблення і загострення кризових тенденцій розвитку політичної системи України. 
Невипадково, реалізуючи на практиці закон збільшення примусу при зниженні легітимності, влада 
залучила до протистояння між собою і Майданом якнайбільшу кількість своїх інституцій («Беркут», 
ДАІ, прокуратура, суди, Верховна Рада), не кажучи вже про протиставлення Майдану т.зв. 
«Антимайдану» і спробу маргіналізації громадянської кампанії непокори нелегітимній, з точки зору 
суспільства, владі. 

Отже, 2013 р. – початок 2014 р. можна визначити як період кризового зламу у відносинах між 
державою і громадським сектором. Матеріали опитувань і моніторинг громадської думки 
підтверджують той факт, що з 2013 р. в Україні зберігається позитивний баланс довіри-недовіри саме 
до недержавних суспільних інститутів (Див. Рис.2). 

 

 

Рис. 2. Баланс довіри-недовіри до окремих державних і суспільних інститутів  
в Україні (2013-2016 рр.)  

Сформовано авторами за даними2. 

 
1 Жаліло, А.Я. (ред.) (2014). Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналітична 
доповідь. Київ: НІСД, 7. 
2 2015-й: політичні підсумки – думка населення (2015). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та 
Київський міжнародний інститут соціології. <https://dif.org.ua/article/2015-y-politichni-pidsumki-dumka-naselennya>; 
2016-й політичні підсумки – загальнонаціональне опитування (2016). Фонд «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва спільно з соціальною службою Центру Разумкова. <https://dif.org.ua/article/2016-y-politichni-
pidsumki-zagalnonatsionalne-opituvannya>; Довіра до соціальних інститутів та груп (2016). Київський 
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Тенденція високого рівня довіри і підтримки громадянами означених суспільних і державних 
інститутів зберіглася і в наступні роки: 

Таблиця 1 

Рівень підтримки громадянами дій окремих державних і суспільних інститутів 

Назва інституту/Рік 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1. ЗМІ України 48,3% 43% 49% 52,5%

2. ЗСУ 57,3 % 57,2% 62% 69%

3. Добровольчі батальйони 53,9% 50% 57% 51%

4. Церква 64,4% 61,1% 61% 62,5% 

5. Волонтерські організації 66,7% 65,2% 67% 60%

6. Громадські організації 48% 43,4% 45% -

Сформовано авторами за даними1. 
 
При цьому зростання довіри населення до церкви, волонтерів, інститутів громадянського 

суспільства, підтримка добровольчих батальйонів і Збройних Сил відбувалася на тлі зниження 
балансу в бік недовіри до владних інстанцій – Верховної Ради України (баланс -26% у грудні 2014 р.; 
у 2019 р. не довіряли 82% громадян), Генеральної прокуратури України (баланс -64% у грудні 2014 
р.; у 2019 р. не довіряли 70% опитаних), судів (баланс -64% у грудні 2014 р.; 78% висловили недовіри 
судовій системі у 2019 р.) і навіть органів місцевого самоврядування (найнижчий показник балансу 
довіри-недовіри у 2014 р. -15%)2 

Разом з тим, цікавим для аналізу представляється співвідношення системно зростаючого з 2014 
р. рівня довіри громадян до Збройних Сил України та ставлення до Верховного Головнокомандувача 
ЗСУ, тобто Президента, рейтинг якого невпинно знижувався. 

Наприклад, 2018 р. 16% опитаних українців називали політиком року чинного тоді Президента 
Петра Порошенка, віддаючи належне його ролі у вкрай важливому для України процесі отриманні 
Томосу (24% підтримки)3. Разом з тим, баланс довіри-недовіри до Президента в цілому склав -66,8% – 
найнижчий за всю каденцію П. Порошенка показник. 

Якщо спробувати виокремити складові суспільного невдоволення Президентом у 2018 р., то 
цей набір виглядатиме більше схожим на причини незадоволеності роботою Уряду (рівень цін і 
тарифів – тут погіршення зазначили 85% населення, економічне становище України (68%), рівень 
стабільності (67%), соціальний захист (60,5%) тощо). Водночас відзначалося істотне поліпшення  
 

 
міжнародний інститут соціології. <http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579&page=2>; Громадська 
думка: підсумки 2013 року (2013). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціальною 
службою Центру Разумкова. <https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pidsumki-2013-roku>; Громадська 
думка: підсумки 2014 року (2014). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціальною 
службою Центру Разумкова. <https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pidsumki-2014-roku>. 
1 Громадська думка, грудень 2017: виборчі рейтинги і рейтинги довіри (2018). Фонд «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва спільно з соціальною службою Центру Разумкова. <https://dif.org.ua/article/ 
reytingijfojseojoej8567547>; Довіра громадян України до суспільних інститутів. Результати соціологічного 
дослідження (2018). Центр Разумкова. <http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf>; 
Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка 
діяльності Уряду (2020). Центр Разумкова. <http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ 
otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-riven-doviry-do-vykonavchykh-ta-pravookhoronnykh-organiv-vlady-
otsinka-diialnosti-uriadu-liutyi-2020r>; Оцінка громадянами першого року діяльності Президента та нової влади 
(2020). Центр Разумкова. <http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-
pershogo-roku-diialnosti-prezydenta-ta-novoi-vlady-kviten-2020r>; Підсумки – 2018: громадська думка (2018). 
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціальною службою Центру Разумкова. 
<https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka>. 
2 Громадська думка: підсумки 2014 року (2014). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно 
з соціологічною службою Центру Разумкова; Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні 
орієнтації громадян України. Центр Разумкова. 
3 Підсумки-2018: громадська думка (2018). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно 
з соціологічною службою Центру Разумкова. 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2020 

 55

 

 

Рис. 3. Кореляція балансу довіри-недовіри до Збройних Сил України  
та Верховного Головнокомандувача ЗСУ (2014-2020 рр.) 

Сформовано авторами за даними 1; 2; 4; 6; 7; 14; 15; 17. 
 

міжнародного іміджу України: 32% відмітили зміни на краще (у 2017 р. – 24%), що відповідно до п.3 
ст. 106 Конституції України належить до сфери повноважень Президента1. Крім того, суспільну 
підтримку отримали дії Президента як Верховного Головнокомандувача та Збройних Сил України 
взагалі під час Керченського інциденту в листопаді 2018 р. 

Отже, виходить, що сама політична система України має всередині себе протиріччя, яке 
неминуче призводить до фрагментації легітимності влади (довіряю Збройним Силам – не довіряю 
Верховному Головнокомандувачу), відображається на суспільних настроях (а значить, створює поле 
для маніпуляцій) і відтерміновує на довгострокову перспективу формування в Україні 
громадянського суспільства як капіталу лояльності в державі. 

Таким чином, українська політична система, що перебуває у стані системної кризи, і, зокрема, 
кризи легітимності, періодично дає збій, наслідки якого завдають суттєвої шкоди міжнародним 
позиціям України, послаблюють здатність зберігати державний суверенітет по всій території країни, 
формують сценарії циклічного антидержавницького розвитку. Громадська думка у питанні довіри-
недовіри до тих чи інших інститутів не може слугувати абсолютним показником втрати легітимності, 
тим більше, що в умовах гібридизації цих процесів нелегітимний політичний режим цілком здатен 
продовжувати своє існування окремо від суспільства. Однак, фрагментація і гібридна легітимність 
влади створюють в країні таку саму імітацію реформ і змін, покривають реальні ознаки системної 
кризи та відкидають українське суспільство до сповідування підданської політичної культури, що 
ніяким чином не сприяє формуванню лояльності як чинника формування стабільної Української 
держави-нації. 
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Репутація в сучасному світі перетворюється на популярний індикатор діяльності окремих 
політиків, організацій, органів влади, міст, територій та держав. Однією з важливих причин такої 
ситуації є те, що встановлені формальні процедури створення демократичної влади не є достатніми 
для її успішної діяльності. Регулярне проведення виборів, встановлення плюралізму суспільно-
політичних відносин не гарантують позитивного розвитку суспільства, а часто приводять лише 
до дестабілізації, розповсюдження популізму та інших імітаційних технологій демократичного 
політичного управління. Замість формалізованих на перший план виходять неформальні, суб’єктивні 
чинники політичної діяльності, що викликає необхідність формування та цілеспрямованого 
управління репутацією суб’єктів політичної діяльності, її постійного моніторингу та оцінки. 

Необхідною  умовою створення позитивної політичної репутації є довіра громадян до органів 
політичної влади. Довіра створює зв’язок публічних інститутів з громадянами, формує почуття 
спільності інтересів та цілей діяльності.   

Проблемі довіри присвячено багато праць науковців, що вивчають соціальні відносини та 
обмін, засади суспільно-політичного ладу та встановлення органічної солідарності між людьми 
(Е.Гідденс, Е.Дюркгейм, Н.Луман, Дж. Колеман, Т.Парсонс, Р.Патнам, Ф.Тьоніс, Ф.Фукуяма, 
П.Штомпка та ін.). В той же час, недостатньо вивченими залишаються сучасні чинники та проблеми 
формування політичної репутації шляхом встановлення довіри до влади як раціонального 
інструменту створення стабільної політичної системи суспільства.  

Політична репутація представляє собою усвідомлену колективну оцінку громадянами 
поведінки, якостей і результатів діяльності суб’єкта політики, рівень очікувань та довіри до нього як 
у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі.  Саме репутація та «верифікація» її результату – 
довіра, часто відіграють вирішальну роль в суспільно-політичних трансформаціях ХХІ сторіччя. 
Значення даного феномену описав Ф.Фукуяма. Вчений зазначав, що «...стабільна політична 
структура... може виникнути лише за умов, якщо люди, що об’єднані спільними інтересами, здатні 
до співробітництва заради загальних цілей – здатність заснована, в кінцевому випадку, на довірі»1. 
Зрозуміло, що недовіра та негативна репутація виступають суттєвим бар’єром на шляху 
демократичної самоорганізації суспільства.  

 
1 Фукуяма, Ф. (2004). Доверие: социальные добродетели. Москва: ООО «Издательство АСТЗАО НПП «Ермак», 580. 
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Для осягнення сучасних аспектів формування та розвитку довіри велике значення мають 
висновки Е.Гідденса, який виділяв персоніфіковану довіру, що побудована на міжособистісних 
зобов’язаннях та анонімну довіру до абстрактних систем1. Саме анонімна довіра, на думку вченого, 
актуалізується в сучасну епоху, де виключну роль відіграють суспільні інститути та символічно-
знакові системи. П.Штомпка вважав, що виняткове значення для процесів демократичної 
трансформації суспільства має формування «культури довіри», основними напрямками становлення 
якої виступають: структурні можливості заохочення довіри та готовність і бажання суб’єктів 
використовувати дані ресурси2. Довіра як основа функціонування суспільства розглядається в працях 
Дж. Колемана та Р.Д. Патнама. Вони визначають довіру як базову засаду формування соціального 
капіталу, «мережу інституціоналізованих зв’язків або відносин, цілеспрямовано сформованих 
у вигляді зобов’язань і очікувань, інформаційних каналів та інших соціальних норм» 3.  

Таким чином, у загальному вимірі виділяють три різновиди суспільної довіри:  
– довіра між людьми як принцип життєвої поведінки; 
– довіра до близьких (родичів, друзів, колег по роботі); 
– довіра до інститутів державної влади, політичних лідерів, партій, рухів, політичних рішень 

та дій влади, тобто інституціоналізована форма4. 
Відповідно, довіра у політичній сфері є результатом функціонування політичних інститутів. 

Вона виступає як підтримка, позитивна оцінка суспільством діяльності органів влади, політичних 
організацій та окремих політиків (зовнішній вимір), а також передбачувана, побудована 
на соціальних чеснотах поведінка політичних акторів у відносинах один з одним (внутрішній вимір).  

Хоча значна частина дослідників розглядають довіру як непередбачуваний культурний 
феномен, що важко піддається цілеспрямованим впливам, існує думка, що вона може бути також і 
результатом вдалого управління5,6. Саме під впливом такого управління формується 
інституціоналізована довіра як основа легітимності діяльності органів влади. Інституціоналізована 
довіра «означає підтримку органів державної влади, а також неурядових інституцій (бізнесу, ЗМІ, 
профспілок і т.д.), які відіграють ключову роль у генеруванні та виконанні громадських «правил гри» 
та забезпечують функціональність «інструментів демократії» (виборів, різноманітних форм 
політичної та громадської участі тощо)»7. 

Формування інституціоналізованої довіри виступає значною проблемою в українському 
суспільстві. Як визначає О.Новакова, «для українського суспільства проблема формування довіри 
до влади ускладнюється негативним історичним контекстом, коли влада завжди була «чужа», ворожа, 
насильницька, і, відповідно, не заслуговувала на підтримку. Україна позбулася колоніального 
статусу, але влада досі так і не стала «своєю», про що свідчать як соціологічні дослідження рівня 
легітимності основних інститутів влади, так і форми боротьби українців за свої права»8.  

Важливою проблемою виступає визначення чинників, що впливають на рівень довіри 
до державних органів та політичних інститутів в Україні. Оскільки головною причиною недовіри 
виступає корумпованість органів влади та їх нездатність вирішувати проблеми, то головним фактором 
відновлення довіри виступає встановлення прозорості та відкритості в роботі органів державної 
влади, організація їх діяльності на принципах законності та соціальної справедливості. Невипадково, 
оцінюючи результати реформування суспільства за 2019 рік, серед чотирьох головних проблем, що 
найбільше гальмують розвиток України громадяни назвали корупцію (69% опитаних) та відсутність 
професіоналів у владі (25%). В той же час позитивно оцінили дії влади у подоланні корупції лише 
9,8% громадян, а у підвищенні якості чиновницького апарату лише 5,5%  9.  

 
1 Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford univ. press.  
2 Sztompka, P. (1991). Society in action: the theory of social becoming. Cambridge: Polity Press, 211. 
3 Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94–120. 
4 Головаха, Е., Костенко, Н., Макеев, С. (ред.) (2014). Общество без доверия. Киев: Институт социологии 
НАН Украины, 155–156. 
5 Thompson, M. (1998). Trust, Motivation and Commitment. Strategic Remuneration Research Centre, 66-71. 
6 Greenberg, J. (1993). A taxonomy of organizational justice theories. Academy of Management Journal, 12, 9-22. 
7 Зеленько, Г.І. (2018). Подолання кризи інституційної довіри як передумова розвитку соціального капіталу. 
Київ: ІПіЕНД НАН України, 38-65. 
8 Новакова, О.В. (2019). Комунікативні аспекти формування довіри до влади в українському суспільстві. 
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 22, (26), 31-36. 
9 Реформи в Україні: громадська думка населення 2019. Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва. <https://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya-2019>. 



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

 60

Опитування регіональних експертів та журналістів, що проводилося з Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 8 по 15 травня 2020 року, однією з провідних проблем останніх 
президентів України (Петра Порошенка та Володимира Зеленського) виявило провальну кадрову 
політику. 77 журналістів, політичних експертів та громадських активістів із різних регіонів України 
оцінили її у 2,1 бали з 10 можливих1.   

Неефективність системи підготовки та підбору керівних кадрів відбивається в тому, що близько 
половини громадян (48,3%) не бачать ніяких результатів реформ. Лише 22,2% спостерігають 
як позитивні, так і негативні наслідки реформаторської діяльності влади. При цьому, тільки 2,4% 
зазначають, що задоволені даним процесом, а 22,6% опитаних висловили протилежну позицію2. 
Про низький рівень відкритості та прозорості в функціонуванні органів влади свідчить те, що лише 
19% населення задоволена рівнем інформування про реформаторські зусилля державних органів, що 
формує невірну оцінку їх діяльності в суспільстві, створює підґрунтя для популізму та політичної 
безвідповідальності3.  

Таким чином, провідною проблемою продукування довіри до органів влади в українському 
суспільстві є ослаблення функцій держави та слабкість рівноправної, відкритої, системної комунікації 
з громадянським суспільством. Довіра до інститутів влади в Україні є у загальному вимірі низькою 
непостійною та фрагментарною. Їй притаманні сплески «надії» та швидке розчарування. Така 
ситуація пов’язана, зокрема, з історичним минулим, тривалими періодами бездержавності, коли влада 
була чужою, ототожнювалася з загарбниками та колонізаторами. В Україні склався соціальний 
досвід, що для виживання в суспільстві впродовж тривалого історичного часу ефективною була 
недовіра, тому зміни в даному аспекті здійснюються дуже повільно. На жаль, за майже 30 років 
незалежного існування ситуація мало в чому змінилася. Після періодів потужних суспільних 
протестів формувалася короткочасна авансована довіра до політичних лідерів та сил, але, оскільки 
переможці не конвертували підтримку в результативний політичний розвиток, все закінчувалося 
лише поглибленням відчуження громадян та соціальною апатією.  

Такі висновки підтверджують і показники розвитку актуальної політичної ситуації. Після 
гучної перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах з 70,3% підтримки громадян та 
суттєвою перевагою в усіх областях України, окрім Львівської, українці продемонстрували черговий 
підйом довіри до інститутів та лідерів політичної влади. Достатньо високу підтримку мали також і 
провідні соціально-політичні інститути, що видно з наступної таблиці.  

Дані таблиці яскраво ілюструють пріоритети довіри громадян України. По-перше, вони 
полягають в персоніфікації влади і ототожненні її з главою держави, саме від нього очікують 
вирішення актуальних суспільних проблем. По-друге, тривалі періоди слабкості та неефективності 
державних інститутів привчили українців самостійно в неформальній площині досягати життєвих 
цілей, тому на другому місці розташовується підтримка волонтерських організації. І, по-третє, 
військова агресія Росії, втрата частини території, довготривалий військовий конфлікт на Донбасі 
створили в країни атмосферу напруження та очікування небезпеки, відповідно лідерами довіри стали 
Збройні Сили України, Національна гвардія та Державна служба надзвичайних ситуацій. В той же 
час, достатню високу підтримку мали уряд та парламент (57%), особливо у порівнянні з періодом 
напередодні виборів 2019 року, коли рейтинг довіри громадян до інститутів влади набув від’ємних 
значень: президент (-46%); Верховна Рада (-69%); уряд (-55%)4. 

Не менш інформативними є дані щодо лідерів недовіри, серед яких назване дослідження 
виявило судову систему (рівень недовіри 72%), місцеві суди (66%), політичні партії (63%), Верховний 
Суд (59%), Конституційний суд (59%), чиновники (55%). Таким чином, найголовнішою 
 

 
1 Перший рік Президента Зеленського: опитування журналістів та експертів у регіонах. Опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва (2020). <https://dif.org.ua/article/pershiy-rik-prezidenta-zelenskogo-
opituvannya-zhurnalistiv-ta-ekspertiv-u-regionakh?fbclid=IwAR2Jgxyp7rW2WOeRykJEc0HYahmUMCwff7apEL7_ 
K8tT2T_JvS6x69htAjk>. 
2 Національне опитування щодо громадського залучення (2020). Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва. <https://dif.org.ua/article/ukraintsi-zalucheni-do-gromadskoi-diyalnosti-ale-unikayut-aktivnoi-uchasti>. 
3 Перший рік Президента Зеленського: опитування журналістів та експертів у регіонах. Опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. <https://dif.org.ua/article/pershiy-rik-prezidenta-zelenskogo-
opituvannya-zhurnalistiv-ta-ekspertiv-u-regionakh?fbclid=IwAR2Jgxyp7rW2WOeRykJEc0HYahmUMCwff7apEL7_ 
K8tT2T_JvS6x69htAjk>. 
4 Бондаренко, П. (2019). Ставлення українців до реформ: куди поділася «зрада»? Фонд "Демократичні 
ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. <https://dif.org.ua/article/stavlennya-ukraintsiv-do-reform-kudi-podilasya-zrada>. 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2020 

 61

Таблиця 1 

Рівень довіри до соціально-політичних інститутів після президентських  
та парламентських виборів 2019 року в Україні 

Соціально-політичний інститут Рівень довіри (%)

Президент України 79 

Збройні Сили України 74 

Волонтерські організації  69 

Державна служба надзвичайних ситуацій 64 

Національна гвардія України 64 

Церква 63 

Уряд України 57 

Верховна Рада України 57 

ЗМІ України 56 

Громадські організації 52 

Національна поліція  51 

Таблицю складено автором за результатами опитування Українського центру економічних і 
політичних досліджень імені Олександра Разумкова  1. 

 
проблемою довіри, а відповідно і репутації влади, є нездатність створених інститутів права захистити 
громадян, створити чіткі, діючи норми соціально-політичної поведінки, які б розповсюджувалися 
на усіх членів суспільства.  

Подивимося тепер, як змінилася ситуація по визначених позиціях за декілька місяців шляхом 
аналізу даних такого самого дослідження Центру імені Олександра Разумкова за лютий 2020 року.  

Переважно лідери довіри зберегли свої позиції в сфері безпеки та громадянських асоціацій: 
Збройні Сили України – 69% підтримки; Державна служба з надзвичайних ситуацій – 65%; Церква – 
62,5%; Волонтерські організації – 60%; Національна гвардія України – 60%; ЗМІ України – 52,5%. 

Щодо недовіри, то тут на перше місце вийшов державний апарат (чиновники) – їм недовіряють 
77% опитаних, потім традиційно іде судова система – 76%; політичні партії – 70%; Верховний Суд – 
64%; Антикорупційний Суд – 64%; Конституційний суд – 60,5% 2. 

Таким чином спостерігаємо, що у загальному вимірі усі інститути, яким довіряють українці, 
втратили по декілька відсотків підтримки, а лідери недовіри, навпаки, ще погіршили свою суспільну 
оцінку.  

Найбільше втратили довіру українців інститути політичної влади, включаючи і Президента, 
який, хоча і зберіг позитивний рейтинг, втратив за декілька місяців майже 20% підтримки. 

Причинами падіння довіри стали: 
– низька ефективність діяльності влади (37% опитаних вважають, що влада не намагається 

вирішити проблеми розвитку країни, а лише імітує активну діяльність); 
– невиконання обіцянок та очікувань громадян (20% респондентів заявили, що нова влада 

не виправдала їх сподівань, 19% відповіли, що від нової влади вони нічого доброго не очікували, і це 
підтвердилося, а 13% заявили, що влада навіть перевершила їх найгірші побоювання; 

– зосередженість влади на приватних інтересах замість загальнонаціональних. 37% опитаних 
вважали, що дії  Президента В.Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних 
інтересів, а з 24,5% до 41% зросла частка респондентів, вважали, що діяльність Президента 
В.Зеленського спрямована, передусім, на захист власних інтересів та інтересів наближених до нього3. 

 
1 Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади (2019). Центр Разумкова. 
<http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini- 
ta-diialnosti-vlady>. 
2 Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні 
орієнтації громадян (2020). Центр Разумкова. <razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ 
otsinka-gromadianamy-diialnosti-vlady-riven-dov>.  
3 Там само. 
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Таблиця 2 

Рейтинг довіри до політичних інститутів в Україні (лютий 2020) 

Політичний інститут Довіра (%) Недовіра (%) Рейтинг

Президент України 51,5 41 + 10,5

Верховна Рада України 28 65 - 37 

Уряд України 28 64,5 - 36,5

Політичні партії 17 70 - 54

Таблицю складено автором за результатами опитування Українського центру економічних 
і політичних досліджень імені Олександра Разумкова1. 

 
Ще більше загострилася ситуація під впливом світової пандемії COVID-19  та загального  

карантину, що привело, за свідченнями експертів,  до суттєвого погіршення соціально-політичного 
клімату в регіонах та негативних оцінок діяльності суб’єктів владних повноважень та державних 
установ і закладів.  Розповсюдження зневіри та деструктивних настроїв серед громадян може 
привести не тільки до чергового погіршення репутації влади, але й створити підґрунтя для масових 
протестів як з соціальними, так і  політичними вимогами. У загальному вимірі експерти порівняно 
низько оцінили ефективність Володимира Зеленського на посаді Президента України з середньою 
оцінкою його діяльності лише у 3,1 бала за 10 бальною шкалою 2.  

І хоча думка експертів відрізняється від загальних оцінок населення діяльності  Президента 
Зеленського, вона є своєрідним маркером тенденцій, що вже формуються в громадянському 
суспільстві, і повинна враховуватися при розробці стратегій та програм діяльності та підтримки 
позитивної репутації як центральної, так і регіональної влади. 

Таким чином, в сучасному українському суспільстві знов починає створюватися негативна 
репутація влади на основі низької довіри громадян до соціально-політичних інститутів, що 
викликається як реальними результатами їх діяльності, так і загальною атмосферою тривоги та 
незахищеності. Це, в свою чергу, створює підґрунтя для соціальної напруги, кризових ситуацій та 
інших деструктивних соціальних явищ. Упередження даних негативних явищ та забезпечення 
стабільного розвитку суспільства потребує  підсилення прозорості та ефективності політичних 
рішень, розвитку системи громадського контролю за їх реалізацією на практиці, формування чіткої 
підзвітності влади та відповідальності за результати запровадження суспільно-політичних програм. 
Для створення та зміцнення позитивної репутації влади необхідно побудувати міцні партнерські 
відносини з громадянами, коли довіра буде формуватися на грунті спільної діяльності і суспільство 
об’єднається не навкруги критики державних інститутів, а за рахунок колективних зусиль у напрямку 
вирішення актуальних проблем. 
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ПРИКЛАДНІ ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:  
НАЗУСТРІЧ РЕАЛЬНОСТІ 

The tendencies of development of applied political science under the influence of political reality 
are  analyzed.  They  are  defined  on  three  levels:  problem  statement;  choice  of  methods; 
preparation  of  recommendations.  Some  conclusions  are  made  on  the  basis  of  monitoring  of 
political science publications, observations on the analytical centers: 1) applied political science is 
enriched with new topics close to the realities of specific political communities; 2) policy research 
methods become more complicated with the development of the information society, become 
customer‐oriented; 3)  social distrust and  interdependence obliges  to develop various  forms of 
cooperation between all stakeholders, interested in applied political research. 
Keywords: action‐oriented political research, applied political science, political reality, research 
methods, think tank. 

Розвивати політологію в прикладних дослідженнях у наш час означає знаходити практичне 
втілення політичним знанням, протистояти псевдоекспертизі політичних явищ і процесів, дбати про 
споживача політичних теорій, зміцнювати / відновлювати довіру до соціальних наук загалом і 
політичних зокрема. Прикладне політичне дослідження відрізняється своєю максимальною 
чутливістю до реальності. Його потребують різні галузі суспільного життя; відповідними 
напрацюваннями можуть користуватися урядові структури, представницькі органи влади, політичні 
партії, громадські об’єднання, адвокасі-групи, медіа, професійні спілки, промислові компанії тощо. 

У цій статті ставимо за мету розкрити основні тенденції розвитку прикладної політології, 
сучасні тренди політичної аналітики, які постають у відповідь на актуальні суспільні запити та 
водночас самі до певної міри визначають політичну реальність, її порядок денний і перспективу. 

Методологія дослідження базується на принципах об’єктивності, системності, плюралізму. 
Відстежити основні тенденції розвитку прикладної політології допоміг моніторинг статей, що 
публікуються у провідних виданнях з політичних наук. Осмислити зміни в методиках і презентації 
результатів прикладних політичних досліджень дозволили також системні спостереження, зокрема 
за діяльністю наукових, освітніх, аналітичних центрів України. 

Зауважимо, що прикладне політичне дослідження передбачає здатність: 1) розпізнавати і 
сприймати актуальні завдання порядку денного політики (самостійно їх вирізняти і/чи оперативно 
відповідати на суспільні, партійні, урядові чи інші тематичні запити); 2) володіти методиками аналізу 
актуальних політичних проблем та їх вирішення, інструментами науково-пошукової роботи, техніками 
обробки даних в політичній науці; 3) пропонувати ефективні й альтернативні шляхи вирішення завдань 
політичного ринку (напрацьовувати проєкти нормативних документів, виборчі стратегії, сценарії 
політичного розвитку, прогнози й оцінки політичних ризиків, ситуаційні та стратегічні угоди; надавати 
конкретні політичні послуги, інформаційний супровід, контент-плани, івент-календарі тощо). 

У наш час на кожному зі згаданих рівнів прикладної політології спостерігаємо 
урізноманітнення та зростання чисельності наукових напрацювань. Якщо оглянути пул текстів, 
накопичених за останні роки у цій галузі, можна помітити розширення предметного поля. Тобто 
на рівні ідентифікації та констатації актуальних завдань політики виявляються теми, які раніше 
перебували поза увагою політичних аналітиків або ж вивчалися переважно зі теоретичних позицій. 
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Конкретизувати цю думку допоможуть приклади, зокрема наукові статті, які викликають особливий 
інтерес читачів. 

Наприклад, кращі напрацювання з різних куточків світу презентує журнал Міжнародної асоціації 
політологів «The International Political Science Review»1, що покликаний сприяти політичним 
дослідженням із позиції різних підходів. Серед найцитованіших статей останніх 3-х років чимало 
академічного контенту носить прикладний характер. Зокрема розглядаються такі проблеми: крос-
регіональне порівняння популізму та його прояви в офіційній політиці; вплив інвалідності на політичну 
участь; підстави для радикалізації груп однодумців; залежність представництва інтересів виборчих 
округів від їх масштабів; організаційні детермінанти електоральної інтегрованості; вплив релігійності 
на політичну упередженість громадян; концентрація та політичне представництво іммігрантів; кар’єрні 
амбіції та інтеграція в локальні соціальні мережі як фактори політичної активності тощо. 

Щодо актуалізації у науці реальних проблем політики нашу увагу привертає також 
спеціалізований «Journal of Experimental Political Science»2. Останні три роки топові позиції у ньому 
займають дослідження, наприклад, із таких проблем: чутливість політичних еліт і посадових осіб, їх 
реагування на дискримінацію; наслідки протидії «фейковим» новинам; поведінка респондентів 
в Інтернет-опитуваннях; вплив погоди на явку виборців; зв’язок між застосуванням насильства та 
прихильністю людей до сильної держави; вплив квот на середні показники гендерної упередженості 
громадян; вплив спортивних змагань на громадську думку; ставлення громадян до прямих іноземних 
інвестицій; вплив на виборців особистісної та вокальної компетентності кандидатів тощо. Подібні 
проблеми розглядаються також на сторінках міжнародних видань із прикладної політології – 
«Electoral Studies», «Journal of Political Marketing», «Public Choice», «Journal of Information Technology 
& Politics», «Political Analysis» та ін. Чимало тем перегукуються. 

В Україні окреслити пріоритетні напрямки розвитку прикладної політології складніше. 
Це пов’язано і з неоднозначною радянською спадщиною, і з гібридною зовнішньою агресією, 
політичною ангажованістю, частковою залежністю науки та політичної аналітики. Наприклад,  
у 1990-х рр. серед найцитованіших згадувалась книга «Нариси практичної політології» (Київ, 1991 р.) 
Д. Видріна, але вже в наш час автор дискредитував репутацію професійного політолога, 
опублікувавши «путінознавчу» роботу3 в анексованому Криму. В Україні політична наука 
нарощувала переважно теоретичний потенціал. Поступово у вжиток запроваджувалися поняття 
«електоральна» / «аналітична» / «воєнна» / «порівняльна» політологія. Над окремими зі цих напрямів 
працювали П. Демчук, В. Кривошеїн, Є. Перегуда, А. Пойченко, В. Ребкало та ін. Наприкінці  
2000-х рр. предметне поле, загальну логіку, структуру прикладної політології окреслив колектив 
авторів (О. Бойко, В. Горбатенко, Г. Зеленько, В. Корнієнко, В. Смолянюк та ін.) у підручнику 
«Прикладна політологія» (К., 2008 р.). У наш час досі немає єдиного спеціалізованого періодичного 
видання, за яким можна було би системно відстежувати тенденції розвитку виключно прикладних 
політичних досліджень в Україні, тих наукових розвідок, що пов’язанні з політичними реаліями, 
практикою політичного управління, мають обмежені просторово-часові рамки. Подібні 
напрацювання існують та безумовно заслуговують окремого дослідження. Вони продовжують 
публікуватися осібно, переважно у фахових виданнях з політичних наук, яких станом на липень 
2020 р. налічувалося 164, але перелік яких часто змінюється. 

У центрі уваги прикладної політології не лише усереднені показники чи загальні статистичні 
звіти, але й окремі випадки, (не)типові явища в політиці. Подібні дослідницькі рішення потребують і 
точніших інструментів аналітики. Не випадково, огляд найновіших західних видань з прикладної 
політології орієнтує саме на метод дослідження (другу позицію у нашій статті). Наприклад, 
британський професор політичних наук П. Джон нещодавно опублікував збірку практичних вказівок 

 
1 The International Political Science Review: Most cited articles published in this journal in the last 3 years. 
SAGE Publishing. https://journals.sagepub.com/action/showMostCitedArticles?journalCode=ipsa  
(2020, липень, 03).  
2 Journal of Experimental Political Science: most cited articles in the last three years. Cambridge Core. 
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-experimental-political-science/most-cited (2020, липень, 03).  
3 Воротинський, І. Реінкарнація радника, або Навіщо Видрін написав книгу для Путіна. Укрінформ. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2860112-reinkarnacia-radnika-abo-naviso-vidrin-napisav-knigu-dla-putina.html. 
(2020, січень, 21). 
4 Реєстр наукових фахових видань України. ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації". http://resources.ukrintei.ua/refer/search (2020, липень, 20). 
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на основі результатів багаторічних польових експериментів. Автор вчить проектувати, організовувати, 
аналізувати експерименти для політичної сфери та управляти цими «рандомізованими 
контрольованими випробуваннями». Це досвід прикладного дослідження таких проблем як 
голосування, політична участь, вплив (nudging) на громадян та підштовхування країн, що розвиваються. 
Вже в назві книги професор акцентує на взаємопов’язаності наукового пошуку та практичної політики, 
вагомості партнерства між ними. Ані «зміни у реальному світі», які продукують розробники політики й 
ті, хто приймають політичні рішення, ані «умови / контексти реального світу», які складають особливий 
інтерес для політологів, неможливо осягнути без дієвої співпраці між цими суб’єктами1. 

Безумовно метод експерименту не новий для соціальних наук, однак у наш час він дозволяє 
краще зрозуміти політичну реальність, причинно-наслідкові взаємозв’язки. Загалом кожен такий 
метод потребує чутливості, усвідомлення можливостей та обмежень, базових кроків з його 
планування й прихованих загроз імплементації, уважного підбору окремих випадків тощо. 
Дискусійною видається й проблема етичного характеру в організації подібного аналізу соціально-
політичних процесів, де вагомими є людський фактор, суб’єктивізм, приватність, безпека тощо. 

Лабораторні / оглядові / польові експерименти важливі та не єдині методи сучасного 
політичного дослідження. Огляд всього їх різноманіття, власне, і не складає завдання цієї статті. Тут 
вкажемо лише на окремі тренди, зокрема важливі для сучасного політичного життя реалії цифрового 
суспільства. Адже у якості методу прикладна політична аналітика також розвивається на базі 
сучасних комп’ютерних технологій, залучаючи здобутки економічної науки, інженерії, 
обчислювальної соціології. Корисною методологією для розуміння політичних процесів, прийняття 
політичних рішень виявилися, наприклад, агентне моделювання (з англ. agent-based model, ABM), а 
також системна динаміка (з англ. System Dynamics, SD). Цей науковий підхід / спосіб дослідження 
складних і динамічних взаємозв’язків всередині систем використовується для моделювання їх 
поведінки через процеси зворотних зв’язків, різних взаємодій, часових потоків, елементів, 
взаємозалежностей2. Сучасні прикладні політичні дослідження, побудовані за такою методологією, 
ці елементи, зазвичай, візуалізують у макетах, чітких схемах, що вміщують найважливішу 
інформацію про систему, її стан, стійкість, рівновагу. Через ABM та SD можна аналізувати складні 
системи політики – діяльність окремих органів влади чи їх взаємозв’язки, урядову політику 
в конкретній сфері, партійну організацію, поведінку виборців тощо. 

На прикладі SD спостерігаємо, як політичні дослідження поступово відходять від умовних 
припущень, але при цьому намагаються бути зрозумілішими для широкого загалу споживачів 
політичних продуктів. На основі математичних моделей сьогодні пропонуються послідовні структури 
вирішення конкретних проблем, різні їх бачення серед зацікавлених сторін, реальні важелі впливу 
на політику. Такі інструменти достатньо інтерактивні, тобто презентуючи їх замовнику, можна також 
передбачити можливість апробації ним самим відповідної моделі, експериментального вводу окремих 
параметрів, залежних змінних, а відтак й усвідомлення ним власної ролі та усіх складнощів у системі 
політичних взаємозв’язків. Це ще й потужний просвітницький інструмент, коли за допомогою 
прикладного дослідження широке коло початківців отримує доступ до результатів експертного 
знання. Він зокрема корисний для роз’яснення загроз і перспектив екологічної, молодіжної, 
енергетичної політики тощо. 

Нарешті на умовному третьому рівні прикладного політичного дослідження – розробка шляхів 
вирішення завдань політичного ринку – найціннішою видається ефективність, інституційна 
спроможність, досяжність, реалістичність, конкурентоспроможність пропонованих проєктів / 
програм / стратегій. Йдеться про якість аналітичного продукту, кінцевого результату прикладного 
дослідження. З розвитком демократії вимоги до консалтингових послуг, адвокації чи експертних 
звітів політологів зростають. Сьогодні це не лише розробка рішення, але і його грамотне 
позиціонування, проєктно-орієнтоване планування, робота зі цільовою аудиторією тощо. 

На ринку України спостерігаємо зростання інтересу до прикладної політології та її 
напрацювань. Наприклад, на це вказує журналістська спільнота, зіткнувшись ще й з проблемами 
перенасичення медіа «псевдополітологами», нестачею кваліфікованих фахівців із конкретних 

 
1 John, P. (2017). Field Experiments in Political Science and Public Policy. New York: Routledge, 9. 
<doi:https://doi.org/10.4324/9781315773025>. 
2 Див. напр.: Ford, D.N. (2019). A system dynamics glossary. Syst. Dyn. Rev., 35, 4, 369-379. <doi:10.1002/sdr.1641>; 
Fernández-Márquez, C.M., Vázquez, F.J., Medina, L.F. (2019). Imperfect Knowledge and Stable Governance 
in Democracies: An Agent-Based Model. Political Research Quarterly. <doi: https://doi.org/10.1177/1065912919834655>.  
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політичних питань міжнародного / національного / локального порядку денного, поширеним страхом 
публічності. Окремі фінансово-промислові групи України та зовнішньополітичні актори обрали 
досить агресивну модель позиціонування власних інтересів у суспільстві – зокрема і 
за посередництва ангажованих аналітиків і центрів. Зручна для цих впливових суб’єктів української 
політики структура власності на ЗМІ відображається і на індексах цитування політологів у них, 
досить умовних рейтингах медіа-впізнаваності політичних експертів. Такі рейтинги регулярно 
складають все ті ж, не завжди прозорі у своїй діяльності «аналітично-консалтингові об’єднання»1. 

У відповідь журналісти, об’єднавшись у професійні спільноти, збирають поради щодо 
грамотного пошуку коментаторів політичних тем2, періодично викривають ангажованих політичних 
експертів, тих, що фігурують переважно у передвиборчих публікаціях тощо3. Політична публіцистика 
містить елементи прикладного політичного дослідження, тому журналістські розслідування 
потребують залучення незалежних оцінок, прозорих даних, фахової експертизи. І навпаки, незалежні 
наукові ініціативи потребують медіа підтримки. 

При підготовці практичних рекомендацій важливо не перетнути межу реалістичності-
штучності, коли проблеми аналізу видаються надуманими, методики їх дослідження – 
неадекватними, а результати – позбавлені практичної цінності та об’єктивності. Відмітимо, що 
з подібними труднощами зіткнулися і західні політологи. На прикладі двох публікацій 2006 р.4 
та 2020 р5 можемо спостерігати, як вже багато років часто одні й ті ж вчені працюють над цією 
проблематикою: від загальних міркувань про практичне значення політичної науки (зокрема причини 
нестачі плідного зв’язку між науковцями, які прагнуть зрозуміти політичні процеси, і тими, хто має 
аналогічне завдання у практичній політиці) до пошуку конкретних стратегій, які посилювали б 
соціальний вплив політичних досліджень. Головна увага зосереджена на відмові від 
інструменталізації політології, зміцненні дослідницьких мереж, посиленні комунікативної 
методології, налагодженні зворотного зв’язку. 

Цікавою в цьому зв’язку є й діяльність аналітичних центрів  середовища професійної 
самореалізації багатьох політологів, серед послуг яких прикладні політичні дослідження. Навколо 
напрацювань таких осередків чимало дискусій, а міжнародна практика поступово прийшла 
до формування глoбaльних мeрeж і навіть певних інструментів, які дозволяли б серед експертно-
аналітичних організацій виокремлювати різні: за спрямованістю, ефективністю, незалежністю та 
іншими критеріями6. Результати роботи «фабрик думок» залежать від динаміки громадянського 
суспільства, політичної системи загалом, тож в Україні спостерігаємо суперечливі тенденції щодо їх 
впливу на політичні реалії. Для підтвердження цієї думки наведемо декілька окремих прикладів. 

Серед найпотужніших (за версією згаданого рейтингу Дж. МакГанна) think tanks не лише 
в Україні, але й світі  Центр Разумкова, який регулярно публікує результати роботи власної 
соціологічної служби, прогнози політичного розвитку, практичні рекомендації вирішення суспільно-
політичних проблем. Підкреслимо, що ці матеріали переважно презентуються зі залученням 
широкого кола експертів, зацікавлених сторін, державних суб’єктів і зарубіжних агентів, що посилює 
їх значимість. Наприклад, через попереднє експертне опитування, згодом у професійних дискусіях 
представлено важливі для сучасної політики у галузі освіти і науки інформаційно-аналітичні 
матеріали «Політична освіта в Україні: стан і проблеми розвитку»7. 

 
1 Рейтинг медиапопулярности украинских политических экспертов. Украинский институт политики. 
http://rating.uiamp.org.ua/politicheskie-eksperty-i-kommentatory-v-smi-itogi-iyunya-0 (2020, липень, 03). 
2 Герасим, Г. Як шукати коментаторів політичних тем. MediaLab Online. 
https://medialab.online/news/politology/ (2019, лютий, 12). 
3 Див. напр. Приховані піарники. Тексти. https://texty.org.ua/d/socio/#people (2020, липень, 03). 
4 Donovan, C., Larkin, P. (2006). The Problem of Political Science and Practical Politics. Politics, 26(1), 11–17. 
<doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2006.00246.x>. 
5 Aiello, E., Donovan, C., Duque, E., Fabrizio, S., Flecha, R. Holm, P., Molina, S., Oliver, E, Reale, E. (2020). 
Effective strategies that enhance the social impact of social sciences and humanities research. Evidence & Policy, 1–16. 
<doi: https://doi.org/10.1332/174426420X15834126054137>. 
6 Див. напр. McGann, James G. 2019 Global Go To Think Tank Index Report. TTCSP Global Go To Think Tank 
Index Reports, 17. https://repository.upenn.edu/think_tanks/17/ (2020, січень, 27). 
7 Круглий стіл «Політична освіта в Україні: сучасний стан і перспективи удосконалення». Центр Разумкова. 
http://razumkov.org.ua/novyny/kruglyi-stil-politychna-osvita-v-ukraini-suchasnyi-stan-i-perspektyvy-udoskonalennia 
(2019, грудень, 18). 
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Аналітичні центри роблять свій внесок і в зміцнення національної безпеки. Використовуючи 
техніки та методики OSINT, професійні об’єднання журналістів і волонтерів (Bellingcat, 
InformNapalm та ін.) працюють із великими масивами відкритих в онлайн-просторі джерел  
соціальними мережами, блогами, мобільними додатками, Google-інструментами тощо – на основі 
яких аналізують цінну розвідувальну інформацію. Мережева розвідка, наприклад, викрила роль 
приватних військових компаній у політичних маніпуляціях та гібридній агресії, напрацювала способи 
протидії гібридним арміям 1. 

З розширенням доступу до суспільно важливої інформації в Україні започатковано чимало 
ініціатив, які на основі цього масиву готують важливі узагальнення та звіти. Наприклад, завдяки 
зусиллям одного із кращих у Центральній та Східній Європі think tanks (за даними того ж рейтингу)  
Міжнародного центру перспективних досліджень  доступна комплексна оцінка прозорості 
українських державних підприємств та органів місцевого самоврядування2. Цим продуктом можуть 
вільно користуватися у своїй діяльності інвестори, дослідники, інші зацікавленні суб’єкти політики. 
Зауважимо, що такі аналітичні звіти співзвучні зростаючому числу наукових досліджень політологів, 
які вже багато років працюють над проблематикою місцевого самоврядування в Україні, а сьогодні 
розробляють конкретні механізми локальної демократії3. 

Окремої уваги заслуговує діяльність центрів, що мають університетську афілітацію. Серед них 
і деякі студентські об’єднання4, на прикладі яких можна спостерігати за спробами трансформації 
контенту й результатів ґрунтовної політичної аналітики у доступні формати, увиразнення 
адвокаційної та медійної складових прикладного дослідження. Ці не завжди стабільні, часто 
неформалізовані об’єднання з різних міст України рідко проводять глибинні дослідження політики, 
однак популяризують потужні дослідницькі напрацюванням політологів, поширюють відповідні 
знання, здобутки, ідеї. 

Узагальнюючи результати нашого дослідження, відмітимо деякі особливості прикладної 
політології останніх років за трьома напрямками. 1) Тематично її предметне поле розширюється та 
поглиблюється у case-studies. Від загальних, універсальних проблем міжнародних відносин, 
політичних систем, поведінки виборців тощо науковці виходять назустріч політичній реальності, 
до вивчення окремих її вимірів, наприклад, безпеки в умовах популізму й дезінформації, якості й 
доступності політичного сервісу, електоральних емоцій тощо. 2) Поступове усунення розриву між 
політичними дослідженнями та сучасними реаліями помітне й у виборі методів. Комп’ютерне 
моделювання, робота з великим даними чи експерименти зі соціально-політичних питань часто 
організовані таким чином, щоб їх ефект і значимість могли апробувати безпосередні учасники 
політичних відносин. 3) Особливості позиціонування результатів прикладного політичного 
дослідження на освітньому, науковому, політичному ринках часто визначають загальний успіх 
дослідницького проєкту. У цьому зв’язку велику роль відіграє подальше утвердження принципів 
об’єктивності, незалежності, прозорості, співробітництва. Важливо на їх основі розвивати міцні та 
продуктивні зв’язки між різними поколіннями політичних аналітиків, освітян, дослідників 
політичних проблем, урядовцями тощо. 

Стосовно рекомендацій варто зазначити, що позиції прикладних політичних досліджень могли 
б суттєво посилити: вузько тематичні конференції, фахові періодичні видання з окремих напрямів 
прикладної політології, міждисциплінарні проєкти щодо реальних суспільно-політичних проблем. 

 
1 Звіт про роль російських приватних армій у збройних конфліктах. InformNapalm: International Volunteer 
Community. https://informnapalm.rocks/pmc-rush-ua (2018, грудень, 11). 
2 Сприяння прозорості та впровадження антикорупційних заходів у державних підприємствах та органах 
місцевого самоврядування в Україні. Міжнародний центр перспективних досліджень. 
http://icps.com.ua/nashi-proekty/aktualni-proekty-mtspd/spryyannya-prozorosti-ta-vprovadzhennya-
antykoruptsiynykh-zakhodiv-u-derzhavnykh-pidprymstvakh-ta-orhanakh-mistsevoho-samovryaduvannya-v-ukrayini/ 
(2020, липень, 03). 
3 Див. напр. Польовий, М., Полухіна, А. (2020). Локальна демократія як важлива детермінанта муніципальної 
реформи в Україні: проблемні аспекти. Європейський політико-правовий дискурс, 7, 3, 128-133. 
4 Див. напр.: «ПолітоLогічне»: затишний куточок для кожного закоханого у політологію сердечка. Фейсбук. 
https://www.facebook.com/politoLogich/ (2020, березень, 27); 
Львівська асоціація політологів «Поліс». Фейсбук. https://www.facebook.com/pg/lviv.polis (2018, листопад, 02); 
Політологічне наукове товариство «Аналітик»: кафедра політології та державного управління ЧНУ імені Юрія 
Федьковича. Фейсбук. https://www.facebook.com/analitykcv/ (2019, березень, 15).  
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Ці заходи можливі з розширенням джерел фінансування науки та освіти, з цільовими державними 
програмами, з розвитком загальної культури комунікації в суспільстві. Такі, спрямовані на дію, 
прикладні політичні дослідження могли б об’єднати зусилля зацікавлених сторін, привабити молодих 
фахівців, сприяти науково обґрунтованим суспільно-політичним перетворенням. Перспективним 
вважаємо аналіз конкретних витрат та вигод від реалізації подібних проєктів, а також вивчення 
(не)матеріальних стимулів розвитку прикладної політології. 
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PENITENTIARY POLICY IN THE EPOCH  
OF GLOBALIZATION: «PRIVATE» VERSUS «PUBLIC» 
(CURRENT STATE OF PRISON PRIVATIZATION) 
Дмитро Ягунов, к. н. держ. упр., заслужений юрист України 
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна 

ПЕНІТЕНЦІАРНА ПОЛІТИКА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 
«ПРИВАТНЕ» VERSUS «ПУБЛІЧНЕ»  
(СУЧАСНИЙ СТАН В’ЯЗНИЧНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ) 

The article is focused on the analysis of the current state of prison privatization in the United States 
and other Western countries. Although  the practices of using prisoners by private actors have 
been known  in  the USA and some other countries  for a  long time,  the phenomenon of prison 
privatization in its modern sense emerged only in the 1970s in response to the “war on crime” 
declared in the USA and, as a result, in response to serious increasing of the prison population. 
Harshening  of  criminal  policy  in  many  Western  jurisdictions  has  led  to  the  establishment  of 
international private prison companies, many of which have entered the world market, offering 
their services to the governments of many countries. In modern conditions, the phenomenon of 
prison  privatization more  than  seriously  challenges  the  traditional  notion  of  the  execution  of 
criminal punishments as a public function, which puts on the agenda the political, economic, and 
ethical problems associated with prison privatization. These problems are exacerbated by the fact 
that private prisons have not proved that delegating the “right to punish” from the state to private 
actors could solve the problems of contemporary national penitentiary systems (especially in the 
area of reducing the prison population. 
Keywords: penitentiary system, penitentiary institution, prison, prison privatization, prison‐
industrial complex, prison corporations, prison labor, social control, goals of punishment. 

Вступ 
Приватні засади каральної (пенітенціарної) політики не є новим явищем. Його коріння можна 

знайти ще у Стародавньому Світі. У подальшому в’язниці у країнах Європи тривалий час перебували 
у приватних руках, де з ув’язнених стягувалася платня як за вимушене для них прибуття до в’язниці, так 
і за звільнення зі стану ув’язнення, не кажучи вже про оплачувану в’язнями їжу, постільну білизну та інші 
необхідні речі. Така практика, наприклад, мала місце у Британії аж до 1780-х років, коли ув’язнених 
не почали масово депортувати до Австралії (за період з 1788 по 1868 рік у різні британські колонії 
на території Австралії британським урядом було примусово відправлено понад 162 тис. каторжників). 

Упродовж великого проміжку часу європейські та північноамериканські кримінально-каральні 
практики пройшли шлях від приватної основи до виключно публічної, допоки у 1970-х роках 
не розпочався справжній бум в’язничної приватизації, який, в свою чергу, докорінно вплинув 
на пенітенціарну політику національних пенітенціарних систем та сутність ув’язнення як невід’ємної 
форми сучасного соціального контролю. 

Проблематика поширення феномену в’язничної приватизації нерозривно пов’язана з процесами 
глобалізації та зміною сутності національної держави в добу глобалізації. Тому не можна 
на підкреслити слушність висловлення відомого німецького дослідника з питань глобалізації У. Бека 
щодо трансформації сутності національної держави: «Зараз відбувається творча руйнація 
«легітимного» світоустрою, за якого домінують національні держави»1. 

 
1 Бек, У. (2015). Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія. Київ: Ніка-Центр, 31. 
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Все це нерозривно пов’язано з функціонуванням пенітенціарних установ з традиційними для 
них цілями, де основною проблемою є так звана «криза реабілітаційного ідеалу»1. Так, У. Бек 
наголошує: «Сьогодні навіть теоретичні передумови «соціальної держави» та «соціального 
забезпечення» плавляться під пекучим сонцем глобалізації та відливаються у форми, які 
уможливлюють політичний вплив у відповідних сферах соціальних відносин. Те, що видає себе 
за універсалізм західного Просвітництва та прав людини, є нічим іншим, як голос «мертвих, старих 
білих чоловіків», які ущемляють права етнічних та релігійних меншин, підносячи до абсолюту свою 
партійну «мета розповідь»2. 

Головна теза, що висуватися нами для аналізу сучасної пенітенціарної політики, полягає в тому, 
що приватний сектор не лише посів більш ніж суттєве місце в національних пенітенціарних системах, 
проте й значною мірою витіснив державу з традиційної (більше того – монопольної) для неї сфери 
виконання кримінальних покарань, утримання мігрантів та інших категорій осіб у різних за своєю 
природою та функціональною спрямованістю тотальних інституціях. 

В’язнична приватизація виявилася надзвичайно привабливою ідеєю та залишається такою й 
понині у сучасному глобалізованому світі, ставлячи на порядку денному багато питань щодо природи 
кримінального покарання, функцій сучасної держави, сутності державної пенітенціарної політики та 
соціальної політики у сфері social inclusion злочинців та інших осіб, які вважаються такими, що 
становлять загрозу суспільному прядку та стабільності. 

Сьогодні є доволі поширеними популістські ідеї, що державні чиновники є занадто негнучкими, 
державні структури є занадто бюрократичними, а державні в’язниці не забезпечують належним 
чином ані захисту суспільства від небезпечних осіб, ані реабілітації злочинців у цих в’язницях. До 
того ж платники податків не хочуть сплачувати податків на утримання дедалі більшої кількості 
«небезпечних злочинців», які уявляються «зайвим тягарем» для «чесних та законослухняних 
громадян». 

Поширеною є теза що «приватні в’язниці є більш дешевими, більш прозорими та підзвітними 
та більш інноваційними, аніж державні в’язниці» 3. Також нерідко можна почути, що приватні 
компанії можуть бути більш ефективними з точки зору фінансової дисципліни та привносити більші 
інновації до своєї діяльності порівняно з державними установами. З огляду на зазначене вище існує 
доволі аргументована й достатньо ґрунтовна позиція, що «приватні в’язниці є більш безпечними та 
здоровими щодо реалізації реабілітаційних технологій для в’язничного населення»4. 

Тому, здається, вихід з лабіринту кризи сучасних національних пенітенціарних систем та 
масового переповнення пенітенціарних установ, існує, і цей вихід начебто лежить на поверхні. 

Такою чарівною паличною, здається, є приватні в’язниці та взагалі в’язнична приватизація, яка 
сьогодні набула форми глобального феномену. 

Феномен глобальної в’язничної приватизації поклав початок нескінченним дискусіям, 
де на порядку денному перебувають здебільшого два питання: 1) чи можна продавати «право карати» 
з огляду на моральні аспекти, атрибути та символістику каральної функції держави та природи 
кримінального покарання; 2) чи дійсно приватні в’язниці мають настільки явні переваги порівняно 
з аналогічними державними тотальними інституціями, щоб цю функцію держави масово передавати 
приватним акторам. 

В цілому в’язнична приватизація може набувати різних форм, які дозволяють різні обсяги 
проникнення приватних акторів до сфери виконання кримінальних покарань та функціонування 
пенітенціарних установ: 

1. Приватна компанія розробляє проектну документацію, будує в’язницю та управляє такою 
в’язницею відповідно до укладеного з урядом контракту. 

2. Уряд будує нову в’язницю, яка передається в управління приватній компанії відповідно 
до укладеного з урядом контракту. 

3. Вже існуюча державна в’язниця передається під управління приватній компанії відповідно 
до укладеного з урядом контракту. 

 
1 Ягунов, Д. (2011). Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? Актуальні 
проблеми держави і права, 60, 145-153. 
2 Бек, У. (2001). Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. Москва: Прогресс-
Традиция. 
3 Glushko, A (2016). Doing Well And Doing Good: The Case For Privatising Prisons. Policy, 32, 1. 
4 Glushko, A (2016). Doing Well And Doing Good: The Case For Privatising Prisons. Policy, 32, 1.  
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4. Певний перелік сервісів у державній в’язниці надається приватною компанією (охорона, 
безпека, спостереження, транспортування, охорона здоров’я, кейтерінг, пральні послуги, клінінг, 
реабілітаційні послуги, психологічна допомога, психіатричне лікування, звільнення 
від наркозалежності тощо). 

5. Інші (комбіновані) варіанти. 
Сполучені Штати Америки 
Сполучені Штати Америки мають найбільш в’язничне населення у світі – як за абсолютними, 

так і за відносними показниками. Жодна демократична країна не примушувала перебувати за гратами 
стільки своїх та чужих громадян для цілей всеосяжного соціального контролю, як це роблять 
Сполучені Штати Америки. Тому є абсолютно недивним, що США є світовим лідером за обсягами 
феномену в’язничної приватизації, поширивши феномен в’язничної приватизації не лише на самі 
Сполучені Штати Америки, проте й на інші країни (Австралія, Британія, Південна Африка тощо). Так, 
станом на 2018 рік 8,5% усіх американських ув’язнених утримувалися у приватних пенітенціарних 
установах. 

Історія в’язничної приватизації у США має довгу історію, де вона набувала різних форм 
(надання медичних послуг, кейтерінг, професійна та технічна освіта, транспортування ув’язнених). 
Проте саме 1980-ті роки продемонстрували нові обличчя, сутність та обсяги в’язничної приватизації 
в США, благодатним підґрунтям для якої служили гасла й декларації більш жорстокої боротьби 
з наркозлочинністю та, як наслідок, зростання кількості ув’язнених, що було реалізовано у рамках 
політики Президента Р. Ніксона. 

Американські штати запровадили політику «tough on crime», ухваливши численні закони, які 
забезпечили США найвищі в світі рейтинги щодо кількості ув’язнених. Це включало обов’язкові 
мінімальні строки ув’язнення, які унеможливлювали постановлення суддями більш м’яких вироків, а 
також скорочення обсягів застосування пробації та умовно-дострокового звільнення. Проте, напевно, 
головним були так звані «three strikes laws», які зобов’язували американських суддів ув’язнювати 
особу на тривалий строк внаслідок вчинення злочину втретє незалежно від тяжкості такого злочину. 

Як наслідок, за період з 1970 – 2005 років кількість ув’язнених у США зросла на 700%. Станом 
на 2011 рік, маючи 5% світового населення, США водночас мали 25% світового в’язничного 
населення1. За період 1980 – 2012 років загальна кількість ув’язнених у США зросла на 344%, у той 
час коли загальна кількість населення зросла на 38%2. 

Подана нижче таблиця демонструє тенденції в’язничного населення у США за період 2000 – 
2015 років3: 

Таблиця 1 

Тенденції в’язничного населення у США за період 2000 – 2015 років 

 

 
1 Banking on Bondage: Private Prisons and Mass Incarceration. November 2, 2011. American Civil Liberties Union. 
<www.aclu.org> (2020, липень, 12). 
2 Hadar, A. (2014). Are Private Prisons to Blame for Mass Incarceration and its Evils? Prison Conditions, Neoliberalism, 
and Public Choice. Fordham Urban Law Journal.<www.prisonstudies.org/country/united-states-america>  
(2020, липень, 12). 
3 World Prison Brief: USA. <www.prisonstudies.org/country/united-states-america> (2020, липень, 12). 

Рік 
Загальна кількість ув’язнених 
(Сполучені Штати Америки) 

Кількість ув’язнених  
на 100 тис. населення 

2000 1937482 683 

2002 2033022 703 

2004 2135335 725 

2006 2258792 752 

2008 2307504 755 

2010 2270142 731 

2012 2228424 707 

2014 2217947 693 
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Водночас за період 1990 – 2009 років кількість ув’язнених у приватних в’язницях зросла 
приблизно на 1600%. Станом на 2011 рік приватні в’язничні компанії відповідали приблизно 
за утримання 6% в’язнів на рівні штатів, 16% федеральних в’язнів, і майже 50% усіх нелегальних 
мігрантів, затриманих федеральним урядом. Тільки у 2010 році лише дві найбільші приватні в’язничні 
компанії отримали майже 3 млрд. доларів прибутків1. 

Австралія 
Австралія стала другою у сучасному світі країною, яка після США розпочала аутсорсінг 

пенітенціарних послуг, проте з певними відмінностями порівняно із США. 
Так, якщо у США хвиля в’язничної приватизації була наслідком масового переповнення 

американських в’язниць внаслідок проголошеної «war on crime», то в Австралії аналогічна хвиля 
на додаток до переповнення пенітенціарних установ була наслідком архітектурних потреб, адже 
більшість австралійських установ були побудовані більше століття тому, а тому не витримували 
критики правозахисників щодо умов тримання ув’язнених2. 

Так, станом на 2017 рік рівень наповнення австралійських пенітенціарних установ становив 
112,2%, що природньо пояснювало звернення урядів відповідних австралійських штатів 
до можливостей в’язничної приватизації та відповідних провайдерів. Подана нижче таблиця 
демонструє тенденції в’язничного населення в Австралії за період 2000 – 2015 років3: 

 
Таблиця 2 

Тенденції в’язничного населення в Австралії за період 2000 – 2015 років 

 
Австралія відкрила свою першу приватну в’язницю ще у 1990 році (Borallon Correctional 

Centre)4. З 2007 року управління цієї в’язницею здійснює Serco Group – потужний приватний 
провайдер послуг у сфері охорони здоров’я, транспорту, правосуддя, імміграції, оборони та 
публічних послуг. 

У 2001 році було відкрито Acacia Prison – нову установу середнього рівня безпеки5. З моменту 
відкриття до 2006 року управління цією в’язницею здійснювала Australian Integration Management 
Services Corporation (AIMS Corp), після чого також в’язниця перейшла до управління Serco Group. 

Крім того, деякі імміграційні центри в Австралії також є приватними. 
Найбільш відомим є Nauru Regional Processing Centre, який було відкрито у 2001 році 

за домовленістю між Президентом Науру та Урядом Австралії. Операторами Nauru Regional 

 
1 Banking on Bondage: Private Prisons and Mass Incarceration. November 2, 2011. American Civil Liberties Union. 
<www.aclu.org> (2020, липень, 12). 
2 Glushko, A. (2016). Doing Well And Doing Good: The Case For Privatising Prisons. Policy, 32, 1. 
3 World Prison Brief: Australia. <www.prisonstudies.org/country/australia> (2020, липень, 12). 
4 Borallon Training and Correctional Centre. <www.qld.gov.au/law/sentencing-prisons-and-probation/prisons- 
and-detention-centres> (2020, липень, 12). 
5 Acacia Prison. <www.wa.gov.au/organisation/department-of-justice/acacia-prison> (2020, липень, 12). 

Рік 
Загальна кількість ув’язнених 

(Австралія) 
Кількість ув’язнених  
на 100 тис. населення 

2000 21714 114 

2002 22492 115 

2004 24171 121 

2006 25790 126 

2008 27615 130 

2010 29700 135 

2012 29383 130 

2014 33791 144 

2016 38845 161 

2018 42974 172 
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Processing Centre були різні суб’єкти підприємницької діяльності (Broadspectrum, Wilson Security, 
Canstruct International, Nauruan Government Commercial Entity). У 2008 році діяльність центру 
призупинили, проте центр відновив свою роботу вже у 2012 році через зростання кількості шукачів 
притулку та прибулих до Австралії. У липні 2013 року у Nauru Regional Processing Centre стався бунт 
ув’язнених, в якому взяли участь 129 з 545 ув’язнених, який спричинив збитки на загальну суму понад 
60 млн доларів1. Станом на серпень 2014 року Nauru Regional Processsing Centre утримував 
1233 ув’язнених. 

Станом на 2015 рік п’ять австралійських штатів запровадили у тій або іншій формі в’язничну 
приватизацію, причому окремі штати продемонстрували вельми яскравий приклад впливу приватних 
засад управління пенітенціарною системою. 

У штаті Квінзленд нараховувалося 16 в’язниць, з яких 2 в’язниці були приватними: Arthur 
Gorrie Correctional Centre поблизу місті Brisbane та Southern Queensland Correctional Centre поблизу 
міста Gatton. Обидві установи управляються корпорацією Serco2. 

У штаті Новий Південний Уельс нараховувалося 27 в’язниць, з яких 2 в’язниці управляються 
приватними акторами: Junee Correctional Centre поблизу міста Wagga Wagga та Parklea Correctional 
Centre у місті in North-Western Sydney. Станом на 214 рік ці дві в’язниці утримували 15,8% усіх 
ув’язнених цього штату3. 

У штаті Південна Австралія з 10 в’язниць лише 1 установа була приватною станом на 2015 рік 
(Mount Gambier Prison поблизу міста Mount Gambier)4. 

У штаті Вікторія з 13 в’язниць 2 були приватними: Fulham Correctional Centre (компанія GEO 
Group) та Port Phillip (компанія G4S)5. У штаті Вікторія понад 33% ув’язнених утримувалися саме 
у приватних закладах6. 

У штаті Західна Австралія з 16 в’язниць 2 були приватними: Acacia Prison та Wandoo 
Reintegration Facility7. 

Станом на 2016 рік з 94 австралійських візниць вже 10 були приватними. 
Станом на 2018 рік понад 18,4% австралійських ув’язнених утримувалися у приватних 

в’язницях. 
Нова Зеландія 
У Новій Зеландії проблема переповнення пенітенціарних установ також є гострою, про що 

свідчить зростання кількості ув’язнених з 148 на 100 тис. населення у 2000 році до 214 ув’язнених 
у 2018 році. Новозеландські в’язниці станом на середину 2019 року були заповнені на 93,8%, що 
робить більш ніж актуальними питання в’язничної приватизації у цій країні. 

Так, подана нижче таблиця демонструє тенденції в’язничного населення у Новій Зеландії 
за період 2000 – 2015 років8: 

У Новій Зеландії приблизно 10% ув’язнених утримуються у приватних в’язницях (станом 
на 2016 рік). 

В цілому Нова Зеландія пройшла шлях від бурхливого старту в’язничної приватизації до її 
заборони з подальшим відновленням приватних в’язниць. 

Першою приватною новозеландською в’язницею була Auckland Central Remand Prison (нині – 
Mt. Eden Corrections Facility), відкрита відповідно до контракту з Australasian Correctional Management 
(ACM) у 2000 році. 

 
 

1 Review into the 19 July 2013 Incident at the Nauru Offshore Processing Centre. 
<https://reliefweb.int/report/nauru/review-19-july-2013-incident-nauru-offshore-processing-centre> (2020, липень, 12). 
2 Andrew, J. Roberts P. (2016). Prison Privatisation in Australia: The State of the Nation Accountability, Costs, 
Performance and Efficiency. University of Sydney, Business School, 8. 
3 Andrew, J. Roberts, P. (2016). Prison Privatisation in Australia: The State of the Nation Accountability, Costs, 
Performance and Efficiency. University of Sydney, Business School, 20. 
4 Andrew, J. Roberts, P. (2016). Prison Privatisation in Australia: The State of the Nation Accountability, Costs, 
Performance and Efficiency. University of Sydney, Business School, 31. 
5 Andrew, J. Roberts, P. (2016). Prison Privatisation in Australia: The State of the Nation Accountability, Costs, 
Performance and Efficiency. University of Sydney, Business School, 38. 
6 Glushko, A. (2016). Doing Well And Doing Good: The Case For Privatising Prisons. Policy, 32, 1. 
7 Andrew, J. Roberts, P. (2016). Prison Privatisation in Australia: The State of the Nation Accountability, Costs, 
Performance and Efficiency. University of Sydney, Business School, 49. 
8 World Prison Brief: New Zealand. <www.prisonstudies.org/country/new-zealand> (2020, липень, 12). 
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Таблиця 3 

Тенденції в’язничного населення у Новій Зеландії за період 2000 – 2015 років 

 
У 2004 році Уряд заборонив використання приватних в’язниць, і вже за рік п’ятирічний 

контракт з ACM не було пролонговано. У 2010 році Уряд знову дозволив приватним компаніям 
управління в’язницями, внаслідок чого управління Auckland Central Remand Prison перейшло 
до корпорації Serco Group1. 

Не так давно Serco Group отримала новий контракт на будівництво та управління новою 
в’язницею Auckland South Corrections Facility у Wiri, який передбачає суворі грошові санкції 
за недосягнення зниження показників рецидивної злочинності, визначених. В’язниця Auckland South 
Corrections Facility була відкрита у травні 2015 року з контрактом, що діє до 2040 року2. 

Канада 
Канада в цілому становить приклад вельми поміркованого й навіть обережного схвалення 

феномену в’язничної приватизації навіть на фоні переповнення пенітенціарних установ (станом 
на 2015 рік рівень наповнення федеральних установ становив 98,8%, установ провінцій – 104,4%)3. 

Так, в Канаді існувало всього три приватних пенітенціарних заклади, які врешті-решт 
повернулися під контроль Уряду. 

Єдиною приватною установою для дорослих був Central North Correctional Centre 
у Penetanguishene (Онтаріо), який управлявся розташованою у США компанією Management and 
Training Corporation. Упродовж період приватного менеджменту (2001 – 2006) ця в’язниця 
максимального рівня безпеки була єдиною приватною установою для дорослих в Канаді. Причому 
контрактором виступала американська компанія Management and Training Corporation (MTC), 
розташована у штаті Юта. 

Два закритих центри для підлітків управлялися приватними компаніями (обидва на рівні 
провінцій). 

The Encourage Youth Corporation управляв Project Turnaround у місті Hillsdale (Онтаріо) 
відповідно до контракту з Урядом Онтаріо з 1997 до 2004, після чого установа була закрита. Установа 
була призначена для тримання до 32 неповнолітніх злочинців, які вчинили особливо тяжкі злочини 
на кшталт озброєних нападів, незаконного позбавлення волі та незаконного поводження зі зброєю. 
Підлітки, засуджені за вбивства або зґвалтування до цього центру не доставлялися. Project Turnaround 
використовувався як популярний у ті часи boot camp (тобто військовий табір, де перевиховання 
здійснювалося через застосування суворої військової дисципліни та правил, наближених 
до справжнього армійського життя). 

 
1 Auckland Central Remand prison to go private. <www.stuff.co.nz/national/3677414/Auckland-Central-Remand-
prison-to-go-private> (2020, липень, 12). 
2 Auckland South Corrections Facility (Kohuora). <www.serco.com/aspac/sector-expertise/justice/information- 
for-friends-and-family/auckland-south-corrections-facility> (2020, липень, 12). 
3 World Prison Brief: Canada. <www.prisonstudies.org/country/canada> (2020, липень, 12). 

Рік 
Загальна кількість ув’язнених 

(Нова Зеландія) 
Кількість ув’язнених на 100 тис. 

населення 

2000 5720 148 

2002 5738 145 

2004 6556 160 

2006 7595 181 

2008 7763 182 

2010 8604 198 

2012 8618 195 

2014 8571 190 

2016 9495 203 

2018 10435 214 



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2020 

 77

У New Brunswick приватна компанія GEO Group побудувала та управляла Miramichi Youth 
Detention Centre відповідно до контракту з Департаментом громадської безпеки цієї провінції 
до 1990-х років (центр припинив свою дії внаслідок громадських протестів)1. 

Франція 
В цілому Франція не сприйняла американо-британський підхід, коли в’язниця могла б 

реалізовувати увесь спектр або більшість своїх функцій на приватних засадах. Французька 
пенітенціарна система адмініструється з великим залученням приватного сектора. Послуги 
з постачання продуктів харчування, білизни, прання, підтримання в’язниць в цілому делеговано 
приватним компаніям. Так само організація праці ув’язнених у в’язничних майстернях також 
делегована приватним акторам. Водночас усі функції з охорони та безпеки залишені за державними 
установами, що потягнуло за собою цілком природні конфліктні відносини між побутовим та 
безпековими секторами ув’язнення. 

Сполучене Королівство 
У ХХ столітті Сполучене Королівство стала першою європейською країною, яка започаткувала 

бізнес-орієнтовані в’язниці та дозволила отримання прибутку від управління приватними в’язницями. 
У Британії першою приватною візницею стала Wolds Prison, відкрита у 1992 році відповідно 

до Criminal Justice Act 1991, який дозволив Секретареві внутрішніх справ укладати контракти 
з приватними в’язницями, яка управлялася корпорацією Group 4 Securicor (нині – G4S PLC), проте 
варто наголосити, що у 2013 році Wolds Prison знову стала державною. 

Найновіша та водночас найбільша англійська в’язниця HM Prison Berwyn поблизу міста 
Wrexham управляється державою. 

Станом на сьогодні понад 18% ув’язнених в Англії та Уельсі утримуються у приватних 
пенітенціарних закладах. Для Шотландії цей показник складає 15,3%. 

На додаток, ряд імміграційних центрів також управляються приватними акторами. 
Так, Harmondsworth Immigration Removal Centre та Colnbrook Immigration Removal Centre 

управляються приватною охоронною компанією Mitie Group PLC (великою британською компанією, 
яка переважно здійснює свою діяльність у сфері консультаційних послуг у сфері інфраструктури, 
енергозбереження та охорони здоров’я). 

Yarl’s Wood Immigration Removal Centre було відкрито у листопаді 2001 року з можливістю 
одночасного розміщення понад 400 осіб, що робило на той час його найбільшим центром в Європі. 
Управління здійснювалося корпорацією Group 4 Falck 

У Шотландії у 2007 році низка політичних сил оголосила про встановлення заборони 
на управління в’язницями приватними акторами. Як наслідок, нові в’язниці будуються та 
управляються на публічних засадах. 

Найвпливовіші гравці у сфері в’язничної приватизації 
Одним з найбільш впливових акторів та лідерів на полі в’язничної приватизації є CoreCivic 

(колишня Corrections Corporation of America (CCA)), заснована у 1983 році. 
Станом на 2016 рік ця компанія посідала одну з найвищих сходинок серед усіх в’язничних 

корпорацій у світі. Наразі корпорація управляє понад 65 пенітенціарними установами 
на федеральному та національному рівнях із загальною кількістю понад 90 тис. місць у 19 штатах 
США. Найбільшим інвестором CoreCivic виступає Vanguard Group (друга у США компанія у сфері 
інвестиційної діяльності, яка станом на 2015 рік володіла 14% статутного фонду ССА)2. 

Corrections Corporation of America, власне, започаткувала епоху в’язничної приватизації у США 
та світі, відкривши приватний імміграційний центр у місті Houston (штат Техас)3. 

Вже у 1984 Corrections Corporation of America виборола новий контракт на управління 
в’язницею у графстві Shelby (штат Теннессі). 

Наступного року федеральний суддя ухвалив рішення, яке забороняло приймати ув’язнених 
до переповнених в’язниць, на що одразу ж відреагувала Corrections Corporation of America, 
запропонувавши владі штату Теннессі 99-річний контракт на загальну суму майже 250 млн. доларів 

 
1 Ombudsman calls for closure of youth detention centre. <www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/ombudsman-
calls-for-closure-of-youth-detention-centre-1.660082> (2020, липень, 12). 
2 The Corrections Corporation of America, by the Numbers. <www.motherjones.com/politics/2016/06/cca-corrections-
corperation-america-private-prisons-company-profile> (2020, липень, 12). 
3 Madison, Pauly. A Brief History of America’s Private Prison Industry. 
<www.motherjones.com/politics/2016/06/history-of-americas-private-prison-industry-timeline> (2020, липень, 12). 



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

 78

за взяття в оренду усієї пенітенціарної системи штату Теннессі. Пропозиція Corrections Corporation 
of America щодо контролю над усіма пенітенціарними установами штату Теннессі мала ефект 
глибокого резонансу. Не зважаючи на опозицію з боку державних службовців та законодавчих 
структур штату, пропозиція ССА щодо таких обсягів в’язничної приватизації продемонструвала 
появу на полі пенологічних практик нових впливових приватних акторів, які кинули відкритий 
виклик державі у цій сфері державної політики1. 

У 1989 році Corrections Corporation of America відкрила першу у країні приватну в’язницю для 
жінок – New Mexico Women’s Correctional Facility (нині – Northwest New Mexico Correctional Facility) 
у місті Grants (штат Нью-Мексико) на 204 місць. 

У 1990 році Corrections Corporation of America взяло під своє управління державну установу 
у місті Winn Parish (штат Луїзіана) – Winn Correctional Center (нині управляється за контрактом 
з приватною компанією LaSalle Corrections). 

У 1992 році Corrections Corporation of America для Служби маршалів США відкрило 
Leavenworth Detention Center (штат Канзас), що становило вельми важливу подію в історії в’язничної 
приватизації, адже йшлося про перший в історії США контракт на управління в’язницею 
максимального рівня безпеки. 

У 1992 році Corrections Corporation of America вийшла на британський ринок, відкривши 
Blackenhurst Prison у місті Worcestershire. 

У 2016 році адміністрація Президента Б. Обами забезпечила Corrections Corporation of America 
контрактом на 1 млн. доларів на створення центру для шукачів притулку з Центральної Америки. 

На другому місці перебуває GEO Group (колишня Wackenhut Corrections Corporation), заснована 
у 1984 році. Наразі корпорація управляє понад пенітенціарними установами із загальною кількістю 
понад 81 тис. місць. 

Швидко набравши фінансового та політичного впливу, Wackenhut Corrections Corporation вже 
у 1992 році відкрила для себе австралійський та британські ринки, налагодивши різні форми співпраці 
у сфері в’язничної приватизації. Вже у 1993 році Wackenhut Corrections Corporation отримала 
контракт на розробку проектної документації, будівництво та управління Junee Correctional Centre для 
Департаменту виправних установ австралійського штату New South Wales. 

У 1993 році Wackenhut Corrections Corporation відкрила найбільший в світі центр для утримання 
наркозалежних ув’язнених (Kyle Correctional Center) у штаті Техас2. 

У 1997 році приватна компанія Cornell Corrections вперше отримало від Федерального бюро 
в’язниць США право управляти закладом на понад 2 тис. місць (Taft Correctional Institution) у штаті 
Каліфорнія, який, в свою чергу у 2010 році було придбано GEO Group. 

У 1998 році Wackenhut Corrections Corporation відкрило першу в США приватну психіатричну 
лікарню (South Florida State Hospital). 

У 1999 році Wackenhut Corrections Corporation відкрила для себе південноафриканський ринок, 
отримавши 25-річний контракт на розробку проектної документації, будівництво та управління 
Kutama Sinthumule Correctional Centre (KSCC). 

У 2004 році GEO Group ще більше поширила свій вплив у Сполученому Королівстві, 
заснувавши GEO Group UK Ltd. 

Крім того, приватними акторами, які займаються переважно управлінням цілісними установами 
є LaSalle Corrections, Management & Training Corporation, Community Education Centers, Emerald 
Companies тощо. 

Компанія Management and Training Corporation (MTC), розташована в американському штаті 
Юта, є третім за обсягами приватним в’язничним оператором у США: в її 12 установах утримується 
понад 31 тис. злочинців. Свого часу Management and Training Corporation виступала контрактором 
єдиної в Канаді приватної в’язниці максимального рівня безпеки для дорослих. 

Компанія LaSalle Corrections управляє 18 виправними установами в американських штатах 
Луїзіана, Техас та Джорджія із загальною кількістю 13 тис. місць3. 

Приватними установами для неповнолітніх опікуються такі компанії як G4S Youth Services, 
Youth Services International, Abraxas Youth & Family Services (GEO), Cornerstone Programs, Mid-
Atlantic Youth Services Corp. 

 
1 Madison, Pauly. A Brief History of America’s Private Prison Industry. 
<www.motherjones.com/politics/2016/06/history-of-americas-private-prison-industry-timeline> (2020, липень, 12). 
2 GEO Group History Timeline. <www.geogroup.com/history_timeline> (2020, липень, 12). 
3 LaSalle Corrections: Our Reach. <www.lasallecorrections.com/> (2020, липень, 12). 
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У сфері пробаційних послуг функціонують такі компанії як Sentinel Offender Services, Judicial 
Corr. Services (Correct Care Solutions), Georgia Probation Services, CSRA Probation Services Inc. 

Послуги з електронного моніторингу займаються BI Inc. (GEO), 3M Electronic Monitoring Inc., 
ISECUREtrac Corp., Satellite Tracking of People (Securus), Offender Management Services. 

У Британії наразі 14 в’язниць управляються приватними компаніями, де найбільшим 
британським провайдером в’язничних послуг є корпорація Serco (HMP Ashfield, HMP Doncaster, HMP 
Dovegate, HMP Lowdham Grange, HMP Thameside). 

Іншими британськими в’язничними гігантами є G4S Justice Services (HMP Altcourse, HMP Rye 
Hill, HMP Oakwood, HMP/YOI Parc) та Sodexo Justice Services (HMP Bronzefield, HMP Peterborough, 
HMP Northumberland, HMP/YOI Forest Bank)1. 

В Австралії Serco управляє Acacia Prison у штаті Західна Австралія та Borallon Correctional 
Facility у штаті Квінзленд, а також Christmas Island Detention Centre та Villawood Detention Centre 
в Сіднеї. 

У Новій Зеландії Serco управляє Mount Eden Remand Prison. Крім того, у березні 2012 року Serco 
отримала контракт на будівництво в’язниці у Wiri на 960 місць. 

Оцінка переваг та недоліків приватних та державних в’язниць 
Як це не дивно звучить не перший погляд, юстиції та правосуддя мають до такої оцінки вельми 

віддалене відношення. 
З формальної позиції критеріями для такого порівняння є, передусім, кількість ув’язнених, 

кількість персоналу (як security, так і соціальних працівників). Дослідження 2016 року, проведене 
Департаментом юстиції, що, дійсно, приватні в’язниці перевершують державні за окремими 
показниками у сфері безпеки. Проте водночас приватні в’язниці мали гірші відносні показники щодо 
нападів ув’язнених на персонал та інших ув’язнених. Так само приватні в’язниці були у вісім разім 
гіршими за кількістю вилучених в ув’язнених телефонів та вдвічі гіршими за показниками вилучених 
інших заборонених предметів. 

Проте головним тут буде не скільки кількість ув’язнених, скільки «якість», а краще сказати – 
рівень суспільної небезпеки, яку являють або можуть являти ув’язнені певної приватної або державної 
установи. Адже йдеться не тільки і не скільки про вартість витрат на кожного ув’язненого в день, 
скільки про відсутність втеч, нападів на персонал, внутрішніх конфліктів між ув’язненими тощо, 
самогубств, вбивств, зґвалтувань та інших статевих злочинів різної тяжкості. 

Питання безпеки 
Численні дослідження, проведені різними американськими вченими, вказують на те, що 

«приватний сектор є менш безпечний для ув’язнених», де кількість нападів ув’язнених на ув’язнених 
вдвічі перевищує аналогічний показник у державних установах»2. Аналогічно, дослідження, 
проведене United States Department of Justice, вказало на те, що «приватні заклади мають значно 
більший показник нападів ув’язнених на ув’язнених та нападів ув’язнених на персонал, аніж державні 
установи»3. 

Інше дослідження вказує на більшу кількість втеч та спроб втеч з ув’язнення саме у приватних 
установах4. 

Відтак, коли ми ставимо на порядку денному питання поширення феномену в’язничної 
приватизації у контексті дискусії про приватні форми соціального контролю, варто нагадати, що тут, 
передусім, йдеться про джерела наповнення конкретних пенітенціарних установ найбільш 
небезпечним контингентом, що вже є здебільшого предметом політики, адміністрування, економіки, 
з якими дуже тісно межує корупція. 

Щодо оцінки британських приватних пенітенціарних установ, то навіть на національному рівні 
дослідники вказують на брак вихідних даних для порівняння показників функціонування державних 
та приватних установ. Так, за даними HM Chief Inspector of Prisons, неможливо віддати пальму 
першості приватним або державним установам. 

Інші дослідники вказують, що розрив за головним показником, за яким приватні установи 
з’явилися як масовий феномен – менша вартість – сьогодні вже не є актуальним. Більше того, рівень 

 
1 Contracted-out prisons. <www.justice.gov.uk/about/hmps/contracted-out> (2020, липень, 12). 
2 Blakely, C., Bumphus, V. (2004). Private and Public Sector Prisons – A Comparison of Select Characteristics. 
Federal. Probation, 27, 30. 
3 Austin, J. Coventry, G. (2001). Emerging Issues on Privatized Prisons. U.S. Department of Justice. 
4 Camp, S. Gaes, G. (2001). Federal Bureau of Prisons, Growth and Quality of U.S. Private Prisons:  
Evidence from a National Survey. 
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фізичного насильства у приватних закладах нерідко оцінюється як набагато вищий порівняно 
з державними установами. Те ж саме стосується випадків насильства з боку персоналу щодо 
ув’язнених (особливо статевого насильства). 

Так, у серпні 2011 року, відповідно до даних американського Department of Justice, Edwin 
Rodriguez, офіцер з питань безпеки з приватного Willacy Detention Center, був визнаний винуватим 
у статевому насильстві під час виконання службових обов’язків щодо ув’язненої жінки1. 

У 2009 році постало питання щодо статевого насильства щодо жінок з боку п’яти представників 
персоналу Otter Creek Correctional Center (штат Кентуккі), що мало наслідком засудження чотирьох 
обвинувачених з числа персоналу Otter Creek Correctional Center 2. 

У 2010 році Федеральне бюро розслідувань США провело розслідування діяльності Corrections 
Corporation of America після інциденту, що мав місце в Idaho Correctional Center, де ув’язнений 
втратив свідомість внаслідок нападу на нього з боку іншого ув’язненого. Згодом журналістами було 
оприлюднене відеозапис, який зафіксував, що персонал Idaho Correctional Center не лише 
не протидіяв нападу, проте й навпаки просто спостерігав на нападом, не вживаючи будь-яких заходів 
для протидії конкретному випадку небезпечного для життя насильства3. Внаслідок цього інциденту 
федеральний суддя стягнув 350 тис. доларів з Corrections Corporation of America в якості компенсації 
на правничі послуги за позовом щодо бездіяльності персоналу Idaho Correctional Center. 

Крім того, у 2012 році вісім ув’язнених з Idaho Correctional Center подали до федерального суду 
позов, в якому звинуватили офіцерів Idaho Correctional Center, що останні фактично передали 
управління цієї пенітенціарною установою лідерам злочинних угруповань. У позові йшлося, що 
адміністрація Idaho Correctional Center на постійній основі використовувала членів відомого 
організованого злочинного угруповання Aryan Knights та інших небезпечних злочинців для 
залякування та терору загальної маси ув’язнених, перетворивши цю в’язницю на «гладіаторську 
арену». Так, ув’язнений Rowe Burningham звинуватив адміністрацію Idaho Correctional Center у тому, 
що його цілеспрямовано переселили до групи небезпечних злочинців насильницької спрямованості 
попри його заперечення та скарги4. Як наслідок цього скандалу у жовтні 2013 року корпорації 
Corrections Corporation of America було відмовлено в участі у тендері на управління цим центром 
на новий період, після чого управління Idaho Correctional Center повністю перейшло під контроль 
держави. З іншого боку, цей випадок не довід фіаско приватних в’язниць у порівнянні з державними, 
прикладом чого є вбивство у цьому ж виправному центрі ув’язненого Glenn Cox, причому на момент 
вбивства Idaho Correctional Center вже перебував під управлінням держави5. 

У цьому контексті певні висновки можна зробити з аналізу судових справ за поданих проти 
Corrections Corporation of America позовів в американських судах, що з іншого боку відображають 
проблему, що аналізується: 16,1% – умови ув’язнення та порушення прав людини; 15% – отримані 
тілесні ушкодження; 14,9% – медична допомога; 8,6% – умови праці; 5% – фізичні напади; 4,2% – 
застосування сили з боку персоналу; 3,7% – сексуальне насильство; 3,2% – смерть; 2,8% – сексуальне 
домагання6. 

У 2012 році у Adams County Correctional Center (штат Міссісіпі), який було призначено 
здебільшого для утримання нелегальних іммігрантів, звинувачених у повторному в’їзді до США 
після депортації (переважно з Мексики), стався бунт ув’язнених, який призвів до загибелі 1 офіцера 
та завдання тілесних ушкоджень 16 іншим офіцерам. Під час бунту 25 офіцерів було взято 
у заручники. За висновками розслідування стверджувалося, що бунт був пов’язаний з поганими 
умовами тримання та харчування. У свою чергу, Adams County Correctional Center також перебував 
під управлінням Corrections Corporation of America. Як наслідок, у серпні 2016 року представники 

 
1 Press Release, U.S. Department of Justice, Former Willacy Detention Contract Security Officer Pleads Guilty 
to Sexual Abuse of a Female Detainee in Texas (Aug. 4, 2011). 
2 Urbina, I. (2009). Hawaii To Remove Inmates Over Abuse Charges. New York Times. 
3 7 Investigates: Inside the prison – isviolence down? <www.ktvb.com/article/news/local/only-on-7-inside-the-prison-
is-violence-down/33936574> (2020, липень, 12). 
4 Violent Private Prison Called ‘Gladiator School’. October 16, 2013. <www.courthousenews.com/violent-private-
prison-called-gladiator-school> (2020, липень, 12). 
5 Idaho inmate death shines light on cellmate pairings at U.S. prisons. <www.seattletimes.com/seattle-news/ 
idaho-inmate-death-shines-light-on-cellmate-pairings-at-u-s-prisons> (2020, липень, 12). 
6 The Corrections Corporation of America by the Numbers. <www.motherjones.com/politics/2016/06/cca-corrections-
corperation-america-private-prisons-company-profile> (2020, липень, 12). 
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Міністерства юстиції оголосили, що Федеральне бюро в’язниць має припинити використання 
контрактних об’єктів, виходячи з того, що приватні в’язниці надають менш безпечні та менш 
ефективні послуги без істотних заощаджень1. 

У 2015 році мало місце ескалація насильства у Cimarron Correctional Facility, розташованого 
у місті Cushing (штат Оклахома). Мало місце заворушення за участі понад 200 ув’язнених. У вересні 
2015 року мала місце бійка між членами білошкірих в’язничних банд Irish Mob та Aryan Brotherhood, 
внаслідок якої загинуло четверо ув’язнених, а ще четверо отримали тілесні ушкодження2. Не зважаючи 
на таку резонансну подію, влада заявила, що все одно продовжить мати бізнес з приватними 
компаніями, мотивуючи продовження співпраці масовим переповненням місцевих в’язниць. Проте вже 
у травні 2017 року у цій же в’язниці мав місце напад ув’язнених на п’ятьох офіцерів. Напад стався 
близько вранці, коли в’язничний офіцер застосував перцевий спрей проти ув’язненого, який відмовився 
виконувати накази. Це призвело до того, що декілька ув’язнених напали на цього офіцера та інших 
офіцерів, які намагалися втрутитися у справу. Жоден ув’язнений не постраждав в інциденті, але п’ятьох 
співробітників було доставлено на лікування до сусідньої лікарні3. 

Економічні питання 
В цілому питання результатів порівняння економічних та фінансових показників залишається 

відкритим. Численні дослідження взагалі вказують на відсутність будь-якого чіткої відмінності між 
державними та приватними установами4. 

Ряд досліджень вказують на переваги австралійських приватних пенітенціарних установ, 
підкреслюючи зниження вартості ув’язнення та підвищення позитивних відносин між ув’язненими та 
персоналом. Окремі джерела вказують, що аутсорсинг в’язничних сервісів приватним компаніям 
в Австралії суттєво знизив вартість витрат на кожного ув’язненого. 

Так, за окремими джерелами, кожен ув’язнений у державній West Australian Jail коштує 
платникам податків 270 доларів, у той час коли аналогічна ціна в Acacia Prison складає всього 
182 долари. 

У New South Wales вартість утримання ув’язненого щодня у приватній в’язниці Junee Prison 
коштує 112 доларів порівняно з 170 доларами у будь-якій подібній державній в’язниці у тому ж штаті. 

Проте критики подібного підходу вказують, що в Австралії, як в і в багатьох інших країнах, 
бракує незалежних досліджень, адже дослідження, які вказують на очевидні переваги державних 
в’язниць, нерідко містять ознаки упередженості. 

Навпаки, у січні 2012 року Комісія з питань продуктивності – незалежний дослідний та 
консультативний орган австралійського уряду – оприлюднила Звіт про державні послуги за 2012 рік 
(«Звіт про продуктивність»), де Розділ 8 зазначеного Звіту був присвячений саме пенітенціарним 
установам. Виявилося, що найвищі витрати на в’язниці припадають на Австралійську столичну 
територію і Тасманію, які не мають приватних пенітенціарних установ. Проте наступну сходинку 
посів штат Вікторія, в якому розташована найбільша кількість австралійських приватних 
пенітенціарних установ. Крім того, як не дивно, найдешевші виправні послуги, як виявилося, 
надавали пенітенціарні установи Північної території, де взагалі немає приватних в’язниць5. Водночас 
витрати штату Вікторія на пенітенціарну систему цього штату на 19% перевищували середній 
показник по країні для її поточних витрат на одного ув’язненого в день. 

Із зазначеного вище прикладу можна зробити висновок, що між приватизацією пенітенціарних 
установ та економією грошей платників податків відсутня кореляція, щоб стверджувати про очевидну 
перемогу або очевидну поразку в’язничної приватизації. 

 
1 Zapotosky, M. Harlan, C. (2016) Justice Department says it will end use of private prisons. August 19, 2016. 
<www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2016/08/18/justice-department-says-it-will-end-use-of-private-prisons> 
(2020, липень, 12). 
2 Video Surfaces In Deadly 2015 Cushing Prison Riot. <www.news9.com/story/5e345d623196993fcfd0527a/ 
video-surfaces-in-deadly-2015-cushing-prison-riot> (2020, липень, 12). 
3 Staff injured in riot at Cimarron Correctional Facility. May 17, 2017. <www.stwnewspress.com/news/staff-injured-
in-riot-at-cimarron-correctional-facility/article_1484aacd-43a9-5b2d-a610-952d9651c379.html>. (2020, липень, 12). 
4 Hadar, A. (2014). Are Private Prisons to Blame for Mass Incarceration and its Evils? Prison Conditions, Neoliberalism, 
and Public Choice. Fordham Urban Law Journal. <www.prisonstudies.org/country/united-states-america>  
(2020, липень, 12). 
5 Alizzi, J. Private prisons in Australia: our 20 year trial. <http://rightnow.org.au/opinion-3/private-prisons-in-australia-
our-20-year-trial/> (2020, липень, 12). 
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Щодо США, то у 2007 році американський Government Accountability Office (GAO) зробив 
висновок, що Федеральне бюро в’язниць США не є спроможним зробити об’єктивний висновок 
з приводу того, чи дійсно приватні в’язниці є більш дешевими в управління порівняно з державними 
установами. 

Інші дослідження вказують, що в цілому приватні в’язниці максимального рівня безпеки 
у США є більш ефективними з точки зору економії коштів, у той час коли серед в’язниць 
мінімального та середнього рівня безпеки виграють державні установи1. 

Політичні аспекти в’язничної приватизації 
Крім того, враховуючи, що приватні в’язниці – це передусім великий бізнес та велика політика, 

то до сфери політичних відносин з питання наповнення в’язниць дедалі більшою кількістю 
ув’язнених додається навіть більш важливе питання – питання допуску до цього ринку конкурентів 
або, навпаки, витіснення з ринку вже існуючих акторів, що також є суто політичним питанням. 

Проте, напевне, головним індикатором того, що питання в’язничної приватизації – це 
насамперед політика, а не юриспруденція, є принцип: «Чим більше доходів ви можете отримати 
з приватних в’язниць, тим більше приватних в’язниць ви будете намагатися створити разом 
із максимальним наповненням таких приватних в’язниць». 

Так само виникає супутнє питання: «Чим більше ви створите приватних в’язниць 
з максимально великою кількістю ув’язнених, тим більше вам буде потребуватися персоналу для 
управління такими установами». 

Відтак питання поширення в’язничної приватизації безпосередньо межує із сильним 
лобіюванням у двох напрямках. 

По-перше, це пряме та опосередковане стимулювання парламентів та суддів до посилення 
суворості кримінальних покарань за різні злочини через нагнітання моральної паніки на кшталт 
«хвиля злочинності накриває наше місто (графство, штат, область, регіон тощо)», і «ми маємо 
щось діяти з такою навалою злочинності)». Наприклад, у 2010 році стало відомим, що корпорація 
Corrections Corporation of America за останні 20 років підготувала та спрямувала на розгляд різним 
політичним колам та політикам понад 85 проектів законів та резолюцій, спрямованих 
на посилення покарань, поширення імміграційних заборон та лобіювання приватних 
пенітенціарних закладів. 

По-друге, це призводить до поширення застосування ув’язнення як уявного засобу убезпечення 
суспільства через «відокремлення поганих хлопців від чесних платників податків» та подальшої 
карцерації суспільства, у зв’язку з чим виникає проблема наявності дієвих механізмів стримування 
поширення таких негативних для суспільства процесів як масове ув’язнення та його негативні 
соціальні, психологічні, політичні, економічні наслідки. 

Зазначене вище наочно демонструється тим, що навіть на фоні масового будівництва приватних 
в’язниць для США гострою залишаться проблема переповнення пенітенціарних установ. 

Так, станом на 2017 рік пенітенціарні установи США були наповнені на 99,8%, що вказує, що 
тотальна в’язнична приватизація аж ніяк не вирішує проблему, а, навпаки, загострює соціальні 
протиріччя у суспільстві внаслідок застосування занадто суворих каральних практик2. 

Відтак формула успіху в’язничної приватизації може бути визначена як «більше злочинів, 
більше прибутків», що обумовлює додаткове питання щодо дієвих механізмів стримування подібних 
бізнес-орієнтованих форм соціального контролю. 

Політизація питання в’язничної приватизації у формі примушування суддів до заповнення 
приватних пенітенціарних установ можете сягати крайніх проявів навіть у країнах розвинутої 
демократії. 

Так, свого часу Corrections Corporation of America в одному зі звітів зазначила таке: 
«Поблажливість у стандартах засудження або умовно-дострокового звільнення може негативно 
вплинути на попит на наші послуги»3. 

Корпорація GEO Group ідентифікувала свої ризики приблизно подібним чином: «Наше 
зростання залежить від нашої спроможності зберігати старі та укладати нові контракти на управління 

 
1 Hadar, A. (2014). Are Private Prisons to Blame for Mass Incarceration and its Evils? Prison Conditions, Neoliberalism, 
and Public Choice. Fordham Urban Law Journal. <www.prisonstudies.org/country/united-states-america>. 
2 World Prison Brief: USA. <www.prisonstudies.org/country/united-states-america> (2020, липень, 12). 
3 Banking on Bondage: Private Prisons and Mass Incarceration. November 2, 2011. American Civil Liberties Union. 
<www.aclu.org> (2020, July, 12). 
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виправними та психіатричними закладами, що не перебуває у межах нашого безпосереднього 
контролю. Будь-які прояви декриміналізації злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних та подібних 
речовин може вплинути на кількість заарештованих, обвинувачених та засуджених осіб, що врешті-
решт призведе до скорочення кількості закритих закладів. Так само, зниження показників злочинності 
може призвести до скорочення ув’язнення. Імміграційні реформи також можуть безпосередньо 
впливати на наш матеріальний стан»1. 

Тому в розрізі подібних позицій вельми недивним є відомий скандал, пов’язаний із підкупом 
двох суддів за ухвалення більш суворих вироків для підлітків («kids for cash scandal»), коли двоє 
суддів з Luzerne County Court of Common Pleas зі штату Пенсильванія (Michael Conahan та Mark 
Ciavarella) були визнані винуватими в отриманні неправомірної вигоди від приватної в’язничної 
компанії за штучне незаконне наповнення двох приватних центрів для неповнолітніх злочинців. 

Обидва судді були звинувачені в отриманні декількох мільйонів доларів за виконання 
злочинної угоди між суддями та приватними установами. Судді також бути звинувачені 
у «спрямовуванні неповнолітніх осіб до приватних закритих центрів внаслідок існування фінансового 
інтересу за умов, коли навіть офіцери ювенальної пробації не рекомендували поміщення таких 
неповнолітніх осіб до установ закритого типу». На додаток судові рішення ухвалювалися 
за відсутності належної правничої допомоги. Внаслідок викриття подібної схеми Верховної Суд 
штату Пенсильванія був вимушений переглянути сотні вироків до позбавлення волі. 

Щодо просто лобіювання, то за різними підрахунками Corrections Corporation of America 
упродовж період з 1999 – 2020 років витрачала щонайменше 1,4 мільйони доларів щороку 
на лобіювання своїх інтересів на федеральному рівні. За період 2003 – 2011 років Corrections 
Corporation of America (нині – CoreCivic) найняла 199 професійних лобістів у 32 штатах. За той же час 
GEO Group (колишня Wackenhut Corrections Corporation) найняла 72 професійних лобісти 
у 17 американських штатах2. 

Етична складова в’язничної приватизації: в’язнично-індустріальний комплекс 
як політична проблема 

Приватні в’язниці – це великий бізнес. Тому є природнім, що для бізнесу головною метою є 
мінімізація видатків та максимізація прибутків. Проте реабілітація злочинців, яку зазвичай 
проголошено якщо не першою, то обов’язково однієї з головних цілей кримінального покарання та 
місією функціонування сучасних пенітенціарних установ, завжди є достатньо дорогим та витратним 
заданням. Відтак природнє переслідування певною приватною в’язничною компанією мети 
збільшення прибутків неодмінно буде стикатися з дилемою «прибутки проти реабілітація злочинців 
», де перевага, звичайно, буде віддаватися першому. 

В цілому, можна сказати, що сутність, а головне – наслідки в’язничної приватизації 
як політичного феномену, мало змінилося з XVIII століття. 

Так, у XVIII столітті приватні актори, які управляли в’язницями, не мали стимулів, щоб 
витрачати гроші на ув’язнених, надаючи останнім мізерні майки та поміщуючи останніх у жахливі 
умови. Так само у XIХ столітті підрядники, які «орендували» ув’язнених на день за системою convict 
lease system, не мали матеріальної зацікавленості, щоб утримувати їх в умовах, які б були безпечними 
для ув’язнених. Вже у XIХ столітті приватні тюремні оператори в умовах домінування філософії прав 
людини та наявності міжнародних стандартів прав людини, були зобов’язані покращувати умови 
тримання ув’язнених до певного мінімального рівня, який б перевищував мінімальний рівень 
страждань та не сягав би рівня нелюдського поводження. Проте навіть така «турбота» продиктована 
намаганням максимально скоротити видатки («to cut corners») можлива за рахунок як громадської 
безпеки, так і умов ув’язнення. 

В’язнична приватизація як політико-економічний феномен не може існувати у політичному 
вакуумі. Разом з в’язничною приватизацією виникли та продовжують існувати могутні групи акторів, 
які посіли вагоме місце у структурі національних систем кримінальної юстиції. Взаємозв’язки між 
приватними в’язничними корпораціями, постачальниками послуг для в’язничних корпорацій, 
постачальникам технічних засобів спостереження та контролю, профспілок офіцерів приватних 
в’язничних корпорацій, лобістів та юристів приватних в’язничних корпорацій з одного боку, 

 
1 Banking on Bondage: Private Prisons and Mass Incarceration. November 2, 2011. American Civil Liberties Union. 
<www.aclu.org> (2020, July, 12). 
2 National Institute on Money In State Politics, Client Summary: GEO Group. 
<www.followthemoney.org/database/lobbyistclient.phtml?lc=100516&y=0> (2020, July, 12) 
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та державними акторами, з іншого боку, зумовили появу нового феномену, який отримав назву 
в’язнично-індустріального комплексу (prison-industrial complex). 

Цей феномен американський дослідник Eric Schlosser визначив як «сукупність бюрократичних, 
політичних та економічних інтересів, що заохочує зростання обсягів та витрат на ув’язнення, 
незалежно від дійсної потреби в таких обсягах». Далі Eric Schlosser продовжує: «В’язнично-
індустріальний комплекс – це не лише сукупність інтересів та інституцій. На додаток це – стиль 
мислення. Приманка великих грошей розбещує національну систему кримінальної юстиції, 
замінюючи соціальну орієнтацію державної служби прагненням до отримання більших прибутків»1. 

Інша американська авторка (Hadar Aviram) висловлює слушну думку, що проблемою є 
не скільки в’язнична приватизація як така, скільки причини, які зумовили появу феномену в’язничної 
приватизації. Ці причини, на переконання авторки, криються у переорієнтації системи кримінальної 
юстиції на отримання матеріальних вигід, у той час коли соціальні та етичні аспекти ув’язнення та 
в цілому кримінальної юстиції залишено на другому місці2. 

Більше того, окремі автори аргументовано вказують на феномен в’язничної приватизації як 
неприховану сучасну форму рабства, дещо обмеженого стандартами прав людини, які надають їй 
дещо гуманного обличчя, проте, все одно, не змінюють рабовласницької сутності в’язничної 
приватизації3. 

По мірі зростання кількості в’язничного населення зростає роль дрібного та середнього бізнесу, 
який постачає для приватних пенітенціарних установ ліки, продукти харчування та надає різні 
послуги. Як наслідок, наприклад, американська в’язнична система опосередковано є третім 
за обсягами працедавцем у світі. 

Приватні в’язничні корпорації стали та продовжують бути каналізаторами переповнення 
в’язниць та створення глобалізованого тотального карцерного суспільства. Приватні в’язничні 
корпорації отримують від держави певну суму за кожен день перебування ув’язненого у приватній 
пенітенціарній установі. Оскільки лише велика кількість ув’язнених є запорукою отримання великих 
прибутків, нерідко договори між державами та приватними компаніями визначають конкретний 
рівень наповнення конкретної в’язниці, яку держава зобов’язана забезпечити шляхом винесення 
вироків до позбавлення волі. Hadar Aviram слушно зазначає, що «у такому вигляді тюремне населення 
та тюремне ув’язнення стають функцією не регулювання рівня злочинності та громадської безпеки, а 
попиту та пропозиції та договірних зобов’язань»4. 

Причому така сфера виробничих відносин є вельми зручною для тих, хто нею управляє: «Для 
приватного бізнесу в’язнична праця – це як горщик із золотом. Жодних страйків. Ніяких 
профспілкових організацій. Ніяких пільг за шкоду здоров’ю, страхування від безробіття або 
компенсацій працівникам. Відсутні мовні бар’єри. Левіафан будує нові в’язниці-фабрики на тисячах 
страшних гектарів за високими мурами. Ув’язнені здійснюють телефонні бронювання, вирощують 
свиней та іншу худобу, лопають гній, виготовляють плати для електронно-обчислювальних машин, 
роблять лімузини та інші автомобілі, водяні ліжка та навіть нижню білизну для Victoria’s Secret – все 
це за частку вартості «вільної праці»5. 

За різними даними велика кількість світових гігантів у тій або іншій мірі використовує працю 
ув’язнених6. Дослідники до таких компаній відносять Walmart, Microsoft Corporation, Starbucks, BP, 
Nintendo, Unicor, Dell, Eddie Bauer, Kmart, Boeing, Verizon, Verizon, McDonald’s, Sprint Corporation, 
Honda Motor Company, Intel, Nordstrom, Motorola, Exxon Mobil, Bank of America Corporation, Procter & 

 
1 Schlosser, E. The Prison-Industrial Complex. <www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/12/the-prison-industrial- 
complex/304669> (2020, July, 12). 
2 Hadar, A. (2014). Are Private Prisons to Blame for Mass Incarceration and its Evils? Prison Conditions, Neoliberalism, 
and Public Choice. Fordham Urban Law Journal. <www.prisonstudies.org/country/united-states-america>. 
3 Kai, J. (2013). The Disgrace of America’s prison-industrial complex. <www.pressreader.com/canada/national-post-
national-edition/20130323/281801396410269> (2020, July, 12). 
4 Hadar, A. (2014). Are Private Prisons to Blame for Mass Incarceration and its Evils? Prison Conditions, Neoliberalism, 
and Public Choice. Fordham Urban Law Journal. <www.prisonstudies.org/country/united-states-america>. 
5 Davis, A. (1998). Masked Racism: Reflections on the Prison Industrial Complex. 
<www.colorlines.com/archives/1998/09/masked_racism_reflections_on_the_prison_industrial_complex.html>  
(2020, July, 12) 
6 12 Major Corporations Benefiting from the Prison Industrial Complex <http://maltajusticeinitiative.org/12-major-
corporations-benefiting-from-the-prison-industrial-complex-2/> (2020, July, 12). 
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Gamble, Shell Oil Company, United Parcel Service, Hewlett-Packard, Caterpillar, IBM, Johnson & Johnson, 
Cargill, Mary Kay, United Airlines, State Farm Insurance, American Express1. 

Одним з головних наслідків поширення обсягів в’язнично-індустріального комплексу – це 
розмивання кордонів між «приватним» та «публічним»2. У той же час «право карати» в умовах 
сучасної держави та верховенства прав людини має бути виключно публічним. 

Імміграція та приватні в’язничні корпорації 
Останнім часом дедалі більшої актуальності набувають питання переміщення великих мас 

населення та, відповідно, імміграційних законів, які нерідко стають дедалі більш жорсткими. Власне, 
одним з найбільш улюблених гасел, що нерідко вживаються політиками на національному 
на місцевому рівнях у багатьох країнах – це «захист країни та суспільства від небезпечних мігрантів». 
Відповідно, на фоні традиційних форм в’язничної приватизації дедалі більшого поширення набув 
феномен приватизації закритих центрів для іммігрантів, що є надзвичайно привабливим сектором для 
в’язничних корпорацій. 

Так, ще 1987 року Wackenhut Corrections Corporation (нині – the GEO Group) отримала перший 
контракт на управління закритим центром для нелегальних мігрантів3. За період з 1994 – 2011 років 
кількість мігрантів, які утримувалися у закритих міграційних центрах у США, зросла на 457%. 
Відповідно 49% мігрантів в середньому утримувалися саме у приватних імміграційних центрах. 

Приватні імміграційні центри також стають центром уваги дослідників та критиків, які 
вказують на ті ж самі проблеми, що характерні для приватних в’язниць: обіцяні послуги не є 
дешевими, а рівень безпеки не є таким, яким його зображували при підписанні відповідних контрактів 
з урядами. 

Так, у 2018 році британський HM Chief Inspector of Prisons визнав умови триманні людей 
у Harmondsworth Immigration Removal Centre, що управляються приватною охоронною компанією 
Mitie Group PLC, такими, що не відповідають вимогам безпеки та поваги до гідності. Центр 
перевірявся ще у 2015 році, проте не зважаючи на певні покращення, все одно якість послуг, що 
надаються центром, були визнано неналежними. У відповідному звіті HM Chief Inspector of Prisons 
було відзначено, що замало уваги приділяється до зниження посттравматичного стресу внаслідок 
приміщення людей до центру. Хоч рівень насильства був невисокий, загальна атмосфера у центрі 
надавала підстави говорити про наближення до мінімального рівня жорстокості. Поширеною була 
практика вживання наркотиків. Проте головне, що було зазначено, це те, що центр не є власне 
в’язницею, у той час коли деякі аспекти безпеки більше нагадували такі, що є характерними саме для 
пенітенціарних установ. 

Обмеження проявів та обсягів в’язничної приватизації 
Звичайно, що подібне зростання обсягів в’язничної приватизації та національному та 

глобальному рівнях не може перебувати поза увагою багатьох політиків, соціологів, економістів та 
дослідників, що створює різні форми лобіювання, спрямованого на звуження використання 
приватизації пенітенціарних установ у тих чи інших формах. 

Так, деякі американські штати запровадили різні форми обмежень на поширення феномену 
в’язничної приватизації. 

У 1990 році американські штати Іллінойс та Нью-Йорк запровадили закони, які забороняють 
приватизацію в’язниць та будь-яких супутніх послуг, що стосуються функціонування пенітенціарних 
установ. У 2001 році штат Луїзіана запровадив мораторій на приватні в’язниці. У 2001 році штати Дакота 
та Орегон ухвалили закони, які забороняють транспортування ув’язнених поза межі штату, у тому числі 
для наповнення приватних пенітенціарних установ. У 2001 році штат Небраска ухвалив закон, який 
зобов’язує приватні в’язниці функціонувати за однаковими стандартами, що і державні установи. 

Висновок 
Беручи до уваги переважно зарубіжний (переважно американський, британський, 

австралійський та новозеландський) досвід в’язничної приватизації, багато дослідників обґрунтовано 
розглядають приватні в’язниці та їх операторів як такі, що є корумпованими, занадто секретними та 

 
1 Carlton Genevieve. 49 Large American Companies That Use Prison Labor. <www.ranker.com/list/companies- 
in-the-united-states-that-use-prison-labor/genevieve-carlton> (2020, July, 12) 
2 Schlosser, E. The Prison-Industrial Complex. <www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/12/the-prison-
industrial-complex/304669> (2020, July, 12). 
3 MadisonБ Pauly. A Brief History of America’s Private Prison Industry. 
<www.motherjones.com/politics/2016/06/history-of-americas-private-prison-industry-timeline/> (2020, July, 12). 
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морально збанкрутілими з огляду на цілі покарання, що вважаються традиційними для сучасних 
національних пенітенціарних систем, які відчули глибинний вплив філософії прав людини та 
відповідних міжнародних стандартів прав людини. 

В цілому аспекті прибічникам в’язничної приватизації можна протиставити вельми просту 
ідею: якщо ув’язнення як таке має мінімальний ефект щодо запобігання злочинності (якщо не сказати 
більше), то чи існують моральні підстави розглядати феномен поширення в’язничної приватизації як 
певне благо в системі політичних відносин? 

Немає сумнівів, що уряди укладають договори з приватними в’язничними провайдерами 
внаслідок вимушеної необхідності, враховуючи складні вимоги сучасних національних 
пенітенціарних систем. Однак існує небезпека, що навички, можливості та досвід приватних 
в’язничних корпорацій – навіть там, де вони можуть бути начебто «ефективними», насправді є суто 
технічними, позбавленими етичних стандартів, культури соціальної відповідальності та культури 
прав людини. 

Питання в’язничної приватизації – це не лише питання моралі та етики. Це, передусім, питання 
фінансового тягаря платників податків, адже приватні в’язничні компанії фінансуються саме 
з державного бюджету внаслідок отримання відповідних контрактів від національних або 
регіональних урядів. Як наслідок, поширення ув’язнення як соціального феномену створює додаткове 
навантаження на державний бюджет, окрім того, що сприяє позбавленню свободи людей у рекордній 
кількості по всьому світі. 

У цьому контексті на особливу увагу також заслуговує й те, що тюремне ув’язнення – це 
«найдорожчій спосіб зробити поганий людей ще гіршими». Масова інкарцерація – це соціальна 
хвороба, яка приносить користь для приватної в’язничної індустрії, яка витягує все більше доларів 
з платників податків з державних бюджетів, коли уряди відправляють ув’язнених до приватних 
закладів у все більшій кількості. 

Крім того, подібне, на перший погляд, вирішення проблеми ув’язнення, коли злочинців 
відправляють начебто до «кращих закладів з кращими умовами» несе небезпеку максимального 
розбалансування відповідної держави у пенітенціарній сфері. 

Так, якщо держава не «тренує» «м’язи» національної пенітенціарної системи, то вони 
починають «атрофуватися», внаслідок чого держава може взагалі втратити усі важелі впливу над цієї 
сферою соціального контролю. 

Якщо держава не може забезпечити нормальні умови тримання ув’язнених у пенітенціарних 
установах та дотримання прав людини у державних закладах, то чи зможе держава вимагати такого 
від приватних акторів, місія яких полягає виключно в отриманні прибутків? 
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CONSTRUCTION OF THE FOREIGN POLICY 
IDENTITY OF UKRAINE: THE ROLE  
OF SOCIAL DYNAMICS 
Юлія Цирфа, к. політ. н. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ:  
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ 

While  determining  the  impact  of  social  dynamics  on  the  construction  of  the  foreign  policy 
identity of Ukraine, it was found to be directly related not only to the political and social changes 
taking place in the society but also to the peculiarities of the historical development of the latter 
in a particular period. This issue is determined to have been especially acute during the social 
upheavals, in particular, in the transitional period of development of Ukraine after the collapse 
of the USSR. 
Changes in power and social relations (to be caused by both the internal and external events) are 
proved to  increase the risk of destroying the foreign policy  identity, as  they erode the existing 
connection between the state and society which does not act as the basis for its identification in 
the international arena. These processes are concluded to have deprived the Ukrainian society 
of the relative integrity and, accordingly, to have destroyed the basis of the stable foreign policy 
identity of the state nowadays. 
Keywords: foreign policy identity, Ukraine, nation, society, social dynamics, social transformations. 

Зважаючи на систематичність та різнорідність політичних, соціальних та економічних змін, 
котрі нині переживають держави під впливом перманентної трансформації постмодерної системи 
міжнародних відносин, науковий аналіз проблематики формування зовнішньополітичних 
ідентичностей державних акторів в основному проводиться в рамках ідеально-типового 
конструювання, синтезованого з типологічним конституюванням (або портретуванням) 
досліджуваних об’єктів. Зовнішньополітична ідентичність, яка первинно може розглядатися 
в якості ідеального типу, виявляється свого роду «науковим портретом», штрихи до якого можуть 
накладатися різними способами. Іншими словами, мова йде про конструювання змісту 
зовнішньополітичної ідентичності на основі деконструкції і реконструкції різних наявних підходів 
до її вибудовування, тобто окремих фрагментів достатньо обширного наукового наративу. У цьому 
контексті суттєвими є судження Ф. Степуна: «Будь-яка історична подія як явище духу доступна 
будь-кому, хто її вивчає, тільки в певному перспективному переломленні. Будь-який 
феноменологічний опис конкретного історичного явища таким чином не може не приводити 
до портрету. Закон портрету – закон двоєдиної подібності. Портрет завжди портретує не тільки 
зображуване обличчя, а й обличчя того, хто його зображує. Категорія портрету є категорією зустрічі 
художника з його моделлю: людини, котра осягає, з предметом її осягнення»1. При цьому, в жодному 
разі не можна забувати, що кожен акт нашого осягнення минулого одночасно є актом побудови або 
руйнування майбутнього: відтак, питання конструювання зовнішньополітичних ідентичностей 
держав напряму пов’язане не тільки з політико-соціальними змінами їхніх суспільств, а й 
зі специфікою історичного розвитку останніх. 

 
1 Степун, Ф.А. (1999). Портреты. Санкт-Петербург: РХГИ, 153. 
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Проблематика зовнішньополітичної ідентичності України була актуальною в національному 
політичному дискурсі від початку становлення української державності. Однак, із особливою 
гостротою вона піднімалася в періоди соціальних розломів, що природно, адже саме різкі історичні 
розриви спонукають представників соціуму до роздумів про власну культуру, її минуле, сьогодення 
і майбутнє. В цьому плані як особливий кордон можна виділити період 20-30-х років XIX століття. 
Саме в цей час, коли на теренах Російської імперії починають широко осмислюватися поняття 
народності і вчення про «історичне покликання» кожної нації, що виникли на німецькому ґрунті, 
тема політико-соціальної ідентичності українства теж виходить на передній план у якості 
соціально-філософської та державницько-історичної проблеми. Наступним моментом звернення 
до необхідності конструювання зовнішньополітичної ідентичності України став кінець ХХ століття: 
після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності остання мала отримати певний ідейний 
базис, котрий підтримувався б соціумом і міг би бути перенесеним на міжнародну арену. Відтак, 
Українська держава знову почала звертатися до питання формування власної зовнішньополітичної 
ідентичності, яка повинна була пройти транзитивний період становлення й стабілізуватися на тлі 
діалогу держави й суспільства. 

Проте розвиток зовнішньополітичної ідентичності не є лінійним процесом. Він проходить через 
так звані кризи ідентичності – періоди, в які виникає конфлікт між конфігурацією елементів 
ідентичності, що склалася до певного моменту, та відповідним їй способом «вписування» власного 
«Я» в навколишній світ. Як результат, проблема ідентичності стає однією з центральних 
у політологічних дискурсах модернізму і постмодернізму. Нині населення більше не прагне 
ідентифікувати себе з державою чи певними інституціями: спільноти переживають падіння 
авторитетів. Трансформація зовнішньополітичної ідентичності має трактуватися в контексті процесів 
глобалізації, пост- чи пізньої модернізації, детрадиціоналізації суспільства, які характеризуються 
низкою специфічних рис на зразок зростаючої персональної та інституційної рефлексивності, 
культурного плюралізму та соціального відчуження. Колаж соціокультурних моделей поведінки 
(практик), альтернативність вибору, поступове усунення з усіх сфер життя універсальної сполучної 
влади, руйнування природного, раніше встановленого порядку, безперервні зміни владно-суспільних 
відносин підвищують ризик руйнування зовнішньополітичної ідентичності, адже розмивають 
наявний зв’язок держави й суспільства, котре не виступає базисом для її ідентифікації на міжнародній 
арені, адже часто одностайно не підтримує цей процес1. 

У цьому ключі Д. Келлнер пов’язує розрізнення модерністської і постмодерністської 
зовнішньополітичних ідентичностей зі зміщенням акценту у формуванні ідентичності зі сфери 
виробництва до сфери споживання і дозвілля2. Модернізм трактує рефлексивність у сенсі балансу 
множинності необхідних ролей. Постмодернізм більшою мірою залежить від вибору ідентичності. 
Індивіди свідомо можуть експериментувати зі своєю ідентичністю, що породжує більший ризик, ніж 
в епоху модернізму, для зовнішньополітичної ідентичності держави. З іншого боку, Е. Сміт розглядає 
різні види ідентичності як потенційні основи для колективної мобілізації3. Так, згідно з Е. Смітом, 
локальна і регіональна ідентичності виникають у передмодерний час, оскільки володіють більшою 
«об’єднавчою» мобілізаційною силою. Проте, в більшості випадків локальність і регіоналізм 
не в змозі спонукати до об’єднання все населення певної держави з його різними інтересами й 
унікальними проблемами. Тому первинно зовнішньополітичну ідентичність часто пов’язували 
з етнічною ідентичністю: обидві послуговуються подібними культурними критеріями, часто 
перекривають одна одну, взаємодоповнюються й підсилюються. На думку Е. Сміта, саме вони можуть 
мобілізувати сильні спільноти на рівні держави, якщо останні мають низку спільних 
фундаментальних характеристик: 

1) історична територія або батьківщина; 
2) загальні міфи та історична пам’ять; 
3) загальна масова публічна культура; 
4) загальні законні права та обов’язки для всіх членів спільноти; 
5) спільне господарство з територіальною мобільністю для всіх членів соціуму4. 

 
1 Danielsen, D., Engle, K. (eds.). (1995). After identity. New York: Routledge, 58. 
2 Kellner, D. (1992). Popular culture and the construction of postmodern identities. In S. Lash, J. Friedman (eds.), 
Modernity and identity. London: Blackwell, 147. 
3 Сміт, Е.Д. (1994). Національна ідентичність. Київ: Основи, 33-39. 
4 Сміт, Е.Д. (1994). Національна ідентичність. Київ: Основи, 41. 
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У постмодерний період концепція соціальних змін стала першопричиною появи системної 
моделі розвитку держави. Представники школи теорії систем (у першу чергу, Т. Парсонс) уважають 
поняття «система» універсальним, а під соціальними змінами розуміють все те, що відбувається або 
з самою системою, або всередині неї. Типи змін системи різноманітні і розрізняються залежно від 
того, які аспекти чи фрагменти змінюються. Це можуть бути кінцеві елементи, взаємозв’язки 
елементів, функції елементів, кордони між ними тощо. «Лише за допомогою комплексної взаємодії 
система набуває певних загальних характеристик: рівноваги або нестійкості, консенсусу або 
конфлікту, миру або війни, процвітання або кризи»1. 

До основних причин соціальних змін можна віднести природні, демографічні, культурні, 
економічні, науково-технічні, соціально-політичні, соціально-психологічні тощо трансформації. 
Перераховані причини соціальних змін можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми по 
відношенню до системи. В глобальному контексті можна говорити про одну-дві провідні (головні) 
причини соціальних змін у державі, адже під час створення реалістичних моделей її ідентифікації 
використовується мультикаузальний підхід і враховується ціла мережа взаємопов’язаних 
внутрішніх причин. У дослідженні даних процесів досить широко застосовують просторово-часові 
категорії. Соціальну динаміку пов’язують із процесом безперервного відтворення і розвитку 
соціальних систем, на відміну від соціальної статики. Якісні та кількісні характеристики 
соціального об’єкта, що знаходиться в статиці, практично не змінюються. Формально можна 
стверджувати, що в моделях статики час відсутній, у динамічних моделях час присутній в явному 
вигляді, а зрушення в часі мають кількісні та якісні змінні. Фактор часу діє в контексті території 
(регіону) й існуючої суспільної системи держави, адже саме вона виступає запорукою стабілізації 
зовнішньополітичної ідентичності актора. 

Розглядаючи основні концепції соціальної динаміки, слід зазначити, що сучасні вчені критично 
оцінюють еволюційні теорії. Твердження про прогрес як про сходження за рівнем складності і 
диференціації соціальних систем, висловлене Г. Спенсером і Т. Парсонсом, у даний час, на думку 
Е. Гідденса, стає сумнівним. Е. Гідденс указує на необхідність розглядати соціальні зміни в рамках 
загальної системи економічних, соціальних, соціокультурних і політичних взаємозв’язків у світовому 
і загальнопланетарному контексті2. Поділяючи позицію вченого щодо багатофакторності соціальних 
змін, тобто впливу на соціальні процеси економіки, культури й політичних інститутів, слід визнати, 
що існування різних сукупностей цих чинників може призвести (і майже завжди призводить) 
до багатоваріантного розвитку подій. 

П. Штомпка, в свою чергу, пропонує концепцію «соціального становлення», що виражає стан 
«суспільства в дії», і концепцію «соціального поля» як альтернативні моделі соціальної динаміки. 
Виникнення концепції соціального поля вчений пов’язує з двома обставинами: по-перше, бажанням 
зосередити увагу на всепроникаючих динамічних якостях соціальної реальності; по-друге, 
дематеріалізацією соціальної реальності, в процесі якої виникає «образ поля». П. Штомпка зазначає, 
що сучасні парадигми наукового пошуку не розглядають людське суспільство і його компоненти 
(соціальні групи, організації) в якості об’єктів, а вивчають події із точки зору їх динамічної або 
процесуальної сторін. Соціальна реальність, таким чином, є динамікою, потоком змін різної 
швидкості, інтенсивності, ритму й темпу. У зв’язку з цим змінюється образ об’єкта, який 
розглядається не як жорстка система, а як «м’яке» поле взаємин3. 

Безсумнівний інтерес при розгляді проблематики впливу соціальних змін на формування 
зовнішньополітичної ідентичності держави заслуговує концепція «суспільства ризику», розроблена 
У. Беком. Він пояснює процес переходу до «суспільства ризику» об’єктивними історичними умовами, 
котрі породжуються процесами модернізації. Ризики, первинно пов’язані з епохою індустріалізації, 
у сучасному суспільстві мають принципово інший характер. Новітні ризики, на відміну від небезпек 
минулих епох, породжують глобальну нестабільність і невизначеність. Спільноти, які все більше 
«втягуються» в «суспільство ризику», не рефлексують ситуацію і, внаслідок цього, породжують ще 
більшу кількість ризиків4. 

Екстраполюючи даний підхід на український соціум, можна віднести його до категорії 
перехідних, або транзитивних, суспільств. О. Ахієзер уважає транзитивність атрибутивною ознакою 

 
1 Парсонс, Т. (1997). Система современных обществ. Москва: Аспект-Пресс, 101. 
2 Giddens, A. (1984). Constitution of society. Cambridge: Polity Press, 37. 
3 Штомпка, П. (1996). Социология социальных изменений. Москва: Аспект-Пресс, 92-93. 
4 Бек, У. (2001). Что такое глобализация? Москва: Прогресс-Традиция, 182. 
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всієї історії пострадянських держав1. Теоретично вона може бути подолана протягом життя двох-трьох 
поколінь, однак транзитивність як перманентний стан сучасної української соціальної системи 
допускає реалізацію взаємовиключних процесів, що спрямовані як на прискорення темпів 
модернізації, так і на їх гальмування. 

В умовах соціальної трансформації процеси модернізації мають специфічний характер, 
пов’язаний із виникненням рецидивів, які посилюють стихійні процеси, збільшують соціальну 
диференціацію і соціальну нерівність. Тому «наздоганяючий» характер такої модернізації часто 
інтерпретується населенням як виклик історії, який може бути усунутий за рахунок зняття бар’єрів 
для соціально-економічної та політичної мобільності окремих індивідів. Однак, проблема такої 
трансформації, яка визначається як зміна соціальних форм у процесі переходу соціуму з одного 
якісного стану в інший, має кілька векторів спрямованості: конструктивний, стагнаційний, 
деструктивний. За характером управління трансформаційні зміни можуть бути цілеспрямованими і 
хаотичними (некерованими). Конструктивна трансформація передбачає таку зміну соціальних 
форм, такі селективні процеси, в результаті яких відбуваються прогресивні зміни і підвищується 
якість соціального життя. Деструктивна трансформація більшою мірою пов’язана з консервуванням 
архаїчних соціальних структур, тобто збереженням таких соціальних форм, які склалися 
за простіших умов, хоча de facto не відповідають складності й різноплановості сучасного світу2. 
Стагнаційна трансформація займає серединне положення між конструктивною і деструктивною 
формами, характеризуючи зовнішні зміни соціокультурних норм, у процесі яких останні 
не набувають нової якості. 

На наше переконання, соціальна трансформація може вважатися фундаментальним 
соціокультурним процесом, який призводить до тих чи інших якісних змін, розвитку (прогресу) або 
занепаду (регресу) суспільства й держави в цілому, напряму впливаючи на процес конструювання 
зовнішньополітичної ідентичності останньої. Трансформація зовнішньополітичної ідентичності як 
політико-соціальний процес часто набуває прихованого, латентного характеру, тому її наслідки 
можуть бути різноманітними і навіть несподіваними. 

Концепція трансформації як частина теорії соціальних змін є найбільш прийнятною для 
спільнот, які перебувають на стадії активних перетворень: у такому разі поняття «соціальні зміни» 
може стосуватися широкого кола зрушень, що відбуваються всередині соціальних систем, соціальних 
інститутів і у взаєминах між соціальними об’єктами, а категорія «трансформація» – змін якісних 
характеристик соціальних об’єктів і процесів. Динаміка ідентифікаційних процесів населення 
в Україні багато в чому визначається соціальною трансформацією нестабільного суспільства. В цьому 
контексті заслуговує на увагу діяльнісно-структурна концепція Т. Заславської, згідно з якою 
трансформація відображає «спрямованість на зміну соцієтальної якості суспільства, що 
характеризується відносно мирним еволюційним характером; фундаментальною залежністю від 
поведінки, установок та інтересів не тільки елітарних, а й масових соціальних груп; значним рівнем 
стихійності; обмеженою керованістю; і слабкою передбачуваністю результатів»3. Соціальна 
трансформація є «обумовленою зовнішніми факторами і внутрішньою необхідністю поступовою, але, 
в той же час, радикальною і швидкою зміною соціальної природи, або соцієтального типу 
суспільства»4. Соціальна трансформація охоплює три виміри: соціокультурні характеристики, 
соціальну структуру й соціальні інститути суспільства. 

Найбільш фундаментальними є соціокультурні характеристики суспільства (структура 
домінуючих цінностей, потреб, цільових орієнтацій, мотивацій, норм і способів повсякденної 
діяльності), що визначають напрям його руху. Елементи соціальної структури по-своєму впливають 
на трансформаційний процес, причому інтенсивність і напрями активності різних суспільних груп 
часто різняться. Вони визначаються можливостями впливу на трансформаційний процес, 
зумовленими їх місцем на стратифікаційній шкалі, рівнем вигоди в результаті суспільних змін, 
структурою цінностей, потреб, інтересів, мотивацій. Ступінь наближеності до відповідних страт і 
різна «сприйнятливість» соціальних впливів у кінцевому рахунку визначають складний 

 
1 Ахиезер, A.И. (1991). Россия: критика исторического опыта. Москва: Философское общество, 21. 
2 Ахиезер, A.И. (1991). Россия: критика исторического опыта. Москва: Философское общество, 27. 
3 Заславская, Т.И. (2003). Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная 
концепция. Москва: Дело, 176. 
4 Заславская, Т.И. (2003). Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная 
концепция. Москва: Дело, 445. 
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і неоднозначний характер проведених перетворень. Так, починаючи з другої половини 1980-х років, 
в Україні складається своєрідний тип динаміки стратоутворення, який характеризується низкою 
показових особливостей: зміни в стратифікації йшли латентно і залишалися невідомими 
суспільству; наявні стратифікаційні зміни були нерівномірними і більшою мірою стосувалися еліт, 
майже не торкаючись середнього класу; зміни в соціальній стратифікації були пов’язані зі зміною 
політичної системи. 

Відтак, у сучасному українському суспільстві склався такий тип соціальної стратифікації, 
в якому місця соціальних груп визначаються не тільки (і навіть не стільки) займаною посадою, 
скільки обсягом капіталу, сконцентрованого в результаті перерозподілу державної власності. Завдяки 
цьому стало можливим виникнення симбіозу влади й бізнесу, коли «поруч із владними ієрархіями 
з’являється особлива «підприємницька структура»1. Іншою особливістю соціальної стратифікації 
в сучасному українському суспільстві є вертикальна підпорядкованість різних соціальних груп і 
глибока диференціація «соціальної архітектури». При цьому, значні відмінності в матеріальному 
становищі стосуються не середньої ланки стратифікаційної піраміди, а полярних соціальних груп. 

Таким чином, процеси трансформації, зміни в соціальній стратифікації та соціальній структурі 
українського суспільства наприкінці минулого століття мали революційний характер і відбувалися 
в дуже стислі терміни. Ці зміни, з одного боку, якісно вплинули на вигляд традиційних соціальних 
груп (їх становище, спосіб життя, соціальні установки), проте, з іншого, – призвели до формування 
нових ідентифікаційних структур населення. Дані процеси позбавили соціум відносної монолітності 
й, відповідно, зруйнували основу стабільної зовнішньополітичної ідентичності держави. Водночас, 
відсутність налагодженого двосторонньо спрямованого діалогу на рівні «держава – соціум» ще 
більше ускладнює процес формування й стабілізації зовнішньополітичної ідентичності України та її 
подальшого підтримання на міжнародній арені. 
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НОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ 

The article examines the process of formation of a new socio‐national identity on the occupied 
territories  of  Eastern  Ukraine—the  result  of  the  prolonged  conflict  with  Russia  that  began  in 
February 2014 for the status of the Ukrainian regions of Donbas and Crimea. Social outcomes of 
the  Russian‐Ukrainian  war  are  a  prominent  example  of  the  instigation  of  an  artificial  ethno‐
political conflict to eliminate the established nationhood, which has been developed by Russian 
strategists ever since Ukraine gained independence in 1991. This conflict had an enormous impact 
on  the  self‐identification  of  the  affected Ukrainian population.  The  article  is  searching  for  the 
answers to the questions: how this new identity is being created? And which factors influenced 
this complicated and multifaceted process? 
Keywords: national identity, Russian‐Ukrainian conflict, historical memory, memory wars, Soviet 
ethnic policy. 

Перші наукові розвідки українських істориків, предметом дослідження в яких постали питання 
асиміляції, акультурації, деасиміляції тощо, стали особливо популярними і значущими в новітній 
час – у зв’язку зі складнощами європейської міграційної політики та адаптації прибулих 
іноцивілізаційних представників до європейських держав, зокрема і в Україну. 

Ознайомлення з наявною науковою літературою та дослідження заявленої проблеми допомогло 
мені дійти висновку про те, що збереження ідентичності властиво тим національним меншинам, які 
мали або мають власну автохтонність. В цій царині зацікавили сутність і особливості даного процесу, 
оскільки автохтонність національних меншин зберігає їх ідентичність, що дозволяє протистояти 
асиміляційному тиску. Спостерігаючи за налаштованістю населення окупованих територій, приходиш 
до висновку, що переважна більшість людей, що там проживають, майже втратили ознаки української 
ідентичності. Втрата ідентичності – довготривалий і складний асиміляційний процес. Така ситуація 
склалася не в результаті війни, а як наслідок багаторічної асиміляційної політики російської імперії, а 
за нею і радянської влади. Війна прискорила еволюцію втрати, загострила протистояння. 

Отже, як працює механізм впливу автохтонності на національну ідентичність? Яким чином та 
якими засобами влада зможе зберегти українство на окупованих територіях або хоча б привернути 
місцеве населення до українських цивілізаційних цінностей? 

Затяжна війна Росії проти України, руйнація державної системи у захоплених російськими 
військами українських регіонах і цілеспрямоване формування нового типу населення з іншими 
ментальними ознаками, тобто нової ідентичності – є актуальними загрозливими явищами для 
відновлення держави із завершенням війни, яку визначено як гібридну. 

Історіографія зазначеного питання наповнена низкою розвідок вітчизняних і зарубіжних 
дослідників. Мені приємно відзначити, що власні думки збігаються з висновками деяких науковців  
з-за кордону. Наприклад, з ідеями щодо асиметричної та гібридної війни автора András Rácz «Russia’s 
Hybrid War in Ukraine. Breaking the Enemy’s Ability to Resist»1. На думку дослідника, за своїм змістом 

 
1 Rácz, András (2017). Russia’s Hybrid War in Ukraine. Breaking the Enemy’s Ability to Resist. Ulkopoliittinen 
instituutti utrikespolitiska institutet. The Finnish institute of international affairs, 13-14. 
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гібридна війна не становила справжньої новинки. В основному всі інструменти та засоби, використані 
Росією в рамках гібридної війни, вже давно є частинами радянської/російської зовнішньої політики та 
політики безпеки, а також історії асиметричної війни. У цьому відношенні термін «конфлікт повного 
спектру», розроблений Оскаром Джонсон та Робертом Зелі, дав би набагато точніший опис, але 
оскільки НАТО почала офіційно описувати такі події, як гібридна війна, ця концепція є домінуючою 
у дискурсі. 

Для порівняння з висловлюваннями András Rácz дивись положення статті Людмили Чекаленко 
«Про поняття "гібридна війна"», опублікованої в журналі Верховної ради України «Віче»1. 

Автори сценарію розхитування української державності є відомими. І як доводить аналіз 
ситуації, за виконавцями стоять засоби і сили не тільки зовнішні, а й внутрішні. Схема, обрана для 
досягнення цієї мети, не є новою, хоча ХХІ століття внесло в її реалізацію свої корективи. 

Відносини між соціальними групами людей, етносами, націями ніколи не були безхмарними і 
не вирізнялися толерантністю. Причини цього явища закладені в самій характеристиці людства і мало 
кому вдавалося їх подолати. Вікове історичне протистояння хазяїна і раба, загарбника і жертви 
породило неприязнь на ціннісному ґрунті, відбилося у свідомості не одного покоління людей. 
І сьогодні ми можемо бачити неприйняття одне одного вже через часові віхи історичної пам’яті, яка 
повертається до нас у періоди переважно економічних та соціальних криз, відсутності стрижневої ідеї 
державної перспективи та стратегічного бачення особистісного майбутнього. 

Подібні явища поки достатньо не вивчені, оскільки перепоною цьому є складнощі у визначенні 
самих суб’єктів – носіїв протистоянь, що складають доволі строкату масу. Водночас, сучасний 
конфлікт соціальних груп в Україні, хоча й несе незначний етнічний елемент логічніше віднести 
до протистояння центральній владі новосформованих соціально-політичних груп (не виключено – 
майбутніх ідентичностей), сучасні характеристики яких наближаються до диференційних 
цивілізаційних прошарків. 

Російська сторона воєнні дії на території України подає як міжнаціональний конфлікт – 
українців з росіянами, та соціальний – народу з владою – конфлікт2. Російська пропаганда, 
розрахована на світову спільноту, на жаль, досягла певного успіху. В деяких європейських столицях 
заговорили про «забуту» війну в Україні, про «втомленість» від українських реалій тощо. Для 
зарубіжного загалу, що «втомився», російські джерела основною причиною протистояння називають 
проблему мови: рішення України про закріплення української мови, як єдиної державної на Донбасі 
і в Криму, що начебто жорстко дискримінує російський народ. Таким чином зазначене питання 
переводиться в іншу площину і відверто підмінюються поняття. 

Водночас місцеве населення, що живе в умовах воєнного часу і потужного російського 
інформаційного оточення, поступово пристосовується і адаптується до нав’язаної ситуації. Мешканці 
загарбаних територій є фактично втягнутими у процес стагнації цивілізаційної ідентичності, оскільки 
вже відійшли від попередньої (радянської), однак остаточно не сформували нову. 

Однією з відповідей на виклики війни стала потужна внутрішня і зовнішня міграція населення. 
Значна міграція, на думку академіка С.І.Пирожкова, спричинює стагнацію цивілізаційної 
ідентичності як у мігрантів, що постійно шукають кращої долі за кордоном, так і в тих, що 
залишаються в Україні, переважно людей похилого віку. Така ситуація призводить до втрати країною 
цивілізаційних перспектив і цивілізаційної суб’єктності. Адже цивілізаційна суб’єктність завжди 
можлива при наявності консолідації певної кількості активної молоді та зрілих людей, патріотизм 
яких надихає молоде покоління3. 

Аналізуючи проблему російсько-української війни, приходиш до висновку, що більшість 
факторів її виникнення є наслідками радянської врядувальної спадщини: нав’язуванні відповідної 
політики через законодавче поле у сфері етнонаціональних питань, мовної політики, 

 
1 Чекаленко, Л.Д. (2015). Про поняття "гібридна війна". Віче, 5, 41-42. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_5_21>. 
2 Постановление О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
"В связи с закреплением в Конституции Автономной Республики Крым украинского языка как единственного 
государственного языка на территории Автономной Республики Крым" 1998 (Госдарственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации). <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&vkart=card&link_id= 
1&nd=102056099&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF>. 
(2020, липень, 13). 
3 Пирожков, С.И. (2018). Скажи мне откуда ты хочешь путешествовать, и я скажу почему. Внешние дела, 1, 12. 
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«перемішування» населення через запровадження внутрішніх трудових міграцій, що не відповідали 
ані часу реалізації, ані потребам суспільства. Не слід забувати про асиміляційну політику російського 
царату: заборона української мови, винищення української книги, шкільництва, знищення церкви... 

До цього додамо уведений в практику за радянських часів волюнтаристський поділ територій 
республік і відповідне проведення кордонів. Часто лінії розмежування позначались «по лінійці», 
не враховуючи фактору розселення етносів. При тому республіканські кордони офіційно 
не закріплювались. 

Така політика московського центру і республіканського керівництва заклала, на жаль, і сучасні 
проблеми України. В результаті із проголошенням незалежності наша держава вийшла в світ 
із законодавчо незакріпленими державними кордонами ані з Росією, ані з Молдовою, ані з Білоруссю 
тощо. Навіть румунська сторона знайшла спосіб заявити про свої претензії на українські землі, вже 
маючи офіційний кордон з СРСР1. В результаті питання кордонів України терміново прийшлося 
вирішувати похапцем. 

Звернімося до іншої площини – гуманітарної політики радянських часів, що була зосереджена 
на поступовій ліквідації національних виокремленостей, етнічних особливостей, мовних 
розбіжностей. Всі громадяни мали бути єдиним радянським народом з однією мовою – російською. 
Таким чином радянська влада творила радянську людину «совєтікус гомосапієнс» («sovetikus 
homosapiens»). Як тільки повіяло свободою і можливістю вивільнитися від Центру, тобто Москви, 
загнані в далекий кут національні проблеми, що замовчувались за часів СРСР, сколихнули народи 
з такою силою, що й нині даються взнаки. Радянська національна політика повністю провалилася. 

Провалилася вона і в Криму, куди переселяли зубожіле населення з російських депресивних 
регіонів. Росіяни не витримували природних кримських умов: посухи, спеки, відсутності родючої 
землі, і тікали на всі чотири боки. В результаті переважною частиною населення Криму виявилися 
ветерани партії, ветерани другої світової і всіх інших воєн, яким влада на знак подяки за службу 
дозволяла селитися у прибережній рекреаційній зоні. 

Масштабний захід з переселення росіян було проведено владою і на Донбасі. Переселення 
російського населення з метою відновлення вугільного виробництва практикувалося ще з часів 
імперії, що призвело до формування нової спільноти: ще не українців, однак вже і не росіян, а щось 
середньоідентичне. Маса трударів, відірваних від своїх історичних коренів і звичаїв (мисливських 
просторів, рибальства, родинного спілкування, сільських громад тощо) таку безвихідь заливали 
дешевим спиртом, якого в шахтарських землях в результаті «щирого» піклування влади було занадто 
і вдосталь. 

Економічна криза кучмівського періоду кінця 1990–початку 2000 років не раз приводила 
шахтарів до столиці, де вони трощили каски об асфальт і вимагали хоча б повернути зароблені 
тяжкою працею гроші…Так кувалася ще одна причина протистояння: «сита столиця – зубожілі 
регіони». Президентство В. Януковича доволі упевнено спиралося на цей прошарок населення, 
продемонструвавши всій державі появу нової спільноти, яка «може все перебудувати», оскільки в неї 
є «свій» президент; спільноти, яка глибоко відрізнялася від київських мешканців і тим більше від 
жителів західних областей. Спільноти, яка може згуртуватися і «навести лад» в українському домі 
за своїми НЕ українськими «поняттями», однак вже і НЕ за російськими традиціями. Однак влада, 
захопивши Київ, доволі скоро забула про шахтарів і продовжувала обдирати їх як липку, 
висмоктуючи всі соки і не даючи шансів на гідне життя. 

Жалюгідний стан соціальної інфраструктури, низький рівень освіченості, відсутність 
необхідної гуманітарної політики із врахуванням страусинної позиції української центральної влади – 
«не втручатися в гуманітарний блок питань українських окраїн», призвели до поступового 
віртуального виокремлення згаданих регіонів ще за часів СРСР. Населення яких не знало і не бачило 
українських ЗМІ, українського телебачення, українських театрів, української мови і культури, не було 
й українських шкіл… Отже, українство в широкому розумінні було відсутнє і в Криму, і 
на Донбасі.…І нині російська пропаганда продовжує додавати ідеологічної отрути, що привласнила 
всі колишні радянські інформаційні мережі, ТВ- канали і друковані ЗМІ. Якщо йдеться з російських 
шпальт про Україну, то однозначно погано. В такому ізольованому коконі інформаційної брехні 
виросло не одне покоління донбасівців і кримчан. 

Таким чином, надаючи характеристику сучасній спільноті, що сформувалася на Сході України 
 

1 Чекаленко, Л.Д. (2003). Правовий захист кордонів України як проблема національної безпеки (українсько-
румунський кордон). Стратегічна панорама, 1, 118-123. 
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і в Криму (хоча регіони й різняться за методами поросійщення) доходиш висновку, що протистояння 
на Сході України почалося з кризи Київ – Донбас між центральними і регіональними владними 
структурами, і втягнутими в цю суперечку новою шахтарською спільнотою. Далеко не всі конфлікти 
переходять у вищу стадію. Загострюються переважно такі, де їхні лідери ведуть сперечання щодо 
права влади. 

Як показує практика, чітке розуміння всіх складових конфлікту та визначення його типу надає 
можливість віднайти засоби врегулювання протистояння. Конфлікт в Україні переріс у воєнні дії і 
його визначаємо як соціальний етнополітичний конфлікт. Серед витоків протистояння 
виокремлюються наслідки історичних образ, тобто наслідки історичної пам’яті, часто існуючі 
на генному рівні, а також попрання гідності одною соціальною групою іншої. Згадується і таке явище, 
як повернуте насильство – наслідки і відлуння насильницькі переселених з сільської глибинки 
кількох поколінь російських селян. 

Серед причин протистояння присутні і соціально-культурні зміни, що виникли в результаті 
модернізації та інтелектуалізації соціальних груп населення. Сформована нова свідомість нових 
прошарків донбасівської технічної, гуманітарної та бізнесової інтелігенції вимагала відповідно високих 
владних посад, зокрема в Києві, відповідну заробітну плату, як в столиці, і відповідне соціальне 
облаштування (квартирне питання, найкращі університети для дітей, навчання за кодоном тощо). 

До зазначеного додамо також «подоросліщення» місцевої влади вугільних і сталевих областей, 
яка вимагала собі додаткових повноважень і привілеїв, а далі – створення автономій або союзних 
республік. Досвід вже був: спроба утворення Сєвєродонецької республіки, до чого підштовхували 
про- та російські сили. 

Наявність зовнішнього фактору також не можна скидати з рахівниць, оскільки саме наприкінці 
1990-х – початку 2000 років Росія через регіональні зв’язки і представництва земляцтв шахтарів 
в російській столиці напряму втручається в ситуацію в українському Донбасі, закликаючи поновити 
регіональні права, створити свою відокремлену республіку, перерозподілити статки області, а 
не віддавати їх Києву. Сценарій дуже подібний до Кримського варіанту, де спроби створити союзну 
республіку не вщухали роками. Пригадуються приїзди в Донецьк і Луганськ тодішнього мера Москви 
Юрія Лужкова із соратниками, виступи на з’їздах майбутньої лідируючої Партії регіонів, яка вже тоді 
набирала обертів. Російські дослідники свідомо штучно перекручують ці події, додаючи до їхніх 
характеристик «міжетнічне протистояння українців і росіян»… 

Активізація зазначених процесів в регіонах і республіках опосередковано була спричинена 
також внутрішніми змінами в самій Росії, де тодішній Президент Б. Єльцин надавав республікам і 
автономним краям необмежену свободу дій – до встановлення міжнародних контактів і укладання 
відповідних угод. А його крилата фраза, звернута до російських країв: «Беріть свободи, скільки 
можете проковтнути!» стала бестселером. 

Отже змінилися ціннісні уявлення соціальних груп українських регіонів. Подібна ситуація 
тримається під контролем, поки центральна влада є сильною, якщо ж вона втрачає свою владну міць, 
у віддалених регіонах з’являється можливість реалізувати свої претензії на практиці, чим, як на наш 
погляд, і скористалася влада Донбасу. Тим більше влада, підкріплена бізнесом і мільйонами 
«власного» президента, якого зростив Донбас і привів в Київ під грюкіт шахтарських касок, що 
тріскалися о столичну бруківку Адміністрації Президента України. 

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що незадоволення населення Донбасу і Криму формувалося 
протягом років і було спричинено: 

– Історичними наслідками асиміляції часів російської імперії. 
– Невирішеністю соціальних проблем за радянських часів. 
– Безробіттям в цих регіонах. 
– Економічним і політичним протистоянням Центру (Києва) і глибинки (Донбасу/Криму). 
– Соціально-психологічними механізмами, що поглибили конфлікт. 
– Фрустрацією агресії1. 
– Нереалізованими очікуваннями соціальних прошарків, які володіють інтелектуальним і 

матеріальним багажем, однак не займають в суспільстві відповідно високого соціального статусу. 
До наслідків серед іншого слід віднести посилення внутрішньої міграції населення. 

 
1 Люди стають агресивнішими, коли піддаються фрустрації, тобто коли вони не в змозі досягти власних цілей і 
отримати очікувану винагороду. Див.: Dollard, J., Miller, N.E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). 
Frustration and aggression. Yale University Press. <https://doi.org/10.1037/10022-000; 
https://psycnet.apa.org/record/2004-16227-000>. 
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Не можна скидати з рахівниць і такий сценарій, як реалізація далекоглядного російського плану 
щодо «розмивання» українського суспільства зсередини: спрямування потоків біженців з воюючих 
областей переважно в столицю та навколо неї. При тому нові громадяни не приховують, що їх сини 
воюють проти української армії на Сході, а самі вони отримують пенсії і від загарбників, і від 
центрального уряду (оскільки швидко оформили російське громадянство). У той час як батьки, 
отримуючи ще й державну допомогу, залишивши під наглядом родичів і друзів донецькі, луганські 
квартири, перебралися до столиці. 

Висновки. 
Протистояння на Донбасі заявило про появу нової ідентичності – новий прошарок 

транзитивного населення, яке ідентифікує себе поки що не як етнічність, а як нову соціально-
політичну групу. 

У ситуації, що склалася в Україні, небезпечно затягувати протистояння: чим довше затягується 
конфлікт, тим складніше буде його погасити. Бажано виключити фактори, що можуть провокувати 
поглиблення конфлікту. 

Особливу увагу необхідно зосередити на антидержавній діяльності заколотників конфлікту як 
широкого, так і місцевого рівня. 

Вийти з глухого кута протистояння можуть допомогти різноманітні санкції проти заколотників 
(санкціонування передачі зброї, припинення усіляких постачань військової техніки і техніки 
подвійного призначення). Важливі також міжнародні санкції. 

Одним із засобів зменшення гостроти протистояння є переривання/припинення конфлікту 
на якийсь проміжок часу, що дає можливість до його прагматизації, а також зняття емоціонального 
навантаження учасників протистояння. 

Не завадить посилити прагматизм і в переговорному процесі: поділ глобальної мети на її 
конкретні складові частини (встановлення перемир’я, обмін полоненими, поховання загиблих, 
розгляд спільних економічних проблем тощо). Тобто запропонувати зміну налаштованості сторін 
з варіанту «виграш – програш» – на «виграш-виграш» для обох сторін. 

Позитивно себе зарекомендували і такі засоби, як залучення до розблокування конфлікту 
медіаторів та посередників, і через них переведення конфлікту у наступну стадію. 

Бажано проаналізувати статистику географічних точок розселення переселенців на території 
«материкової» України і дати цьому явищу відповідну оцінку з вживанням захисних зустрічних 
кроків. 
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PHENOMENOLOGY OF PROFESSIONAL  
INTERESTS IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF PUBLIC OFFICERS 

In the article, in the context of professional formation and development of public officers, their 
professional  interests  are  comprehensively  studied.  These  interests  are  considered  as  an 
acmeological condition and a subjective  factor, a determinant of personal professionalism and 
professional  activity.  To  form  professional  interests,  the  spheres  of  interaction  between  the 
potentials  of  a  public  official’s  personality  and  the  professional  environment  of  public  service 
(public  authority)  are  defined.  In  this  regard,  the  motivational,  self‐actualizing,  identification, 
developing,  group‐building  and  team‐building orientations of  the professional  interests of  this 
professional group are specified. Based on the acmeological approach, the author identifies the 
general  directions  of  the  formation  and  evaluation  of  professional  interests  in  public  officials. 
From  the  position  of  acmeology,  the  place  of  professional  interests  is  determined  among  the 
criteria and indicators of personality professionalism. 
Keywords: public service, professional interests, professional orientation, motivation, 
professionalism, acmeology. 

Introduction. Interests, their phenomenological characteristics are a separate area of personality 
research. Modern scientific research on the study of professional interests lacks a comprehensive approach 
and consistency, which further determines the relevance of this article. Professional interest is one of the 
types of general interest, it is formed in a variety of interests and inclinations, expresses a positive attitude of 
the person to the profession. Interest is directed to a specific profession, it indicates the direction and potential 
of the orientation of the individual, the need to master the profession, the desire to self-actualize in it. The 
study of the interests of personnel is very relevant from the position of the formation of internal professional 
motivation of individual workers, groups, temporary and permanent teams included in the process of 
professional work. Professional development takes place in an environment where a certain balance of people 
with a variety of interests arises and is maintained in the team. 

The purpose of the article is to develop the phenomenological characteristics and importance of 
professional interests, to determine the role of the professional interests of public officers in the process of 
their professional formation and development. 

Basic part. Yu. V. Yarmak singles out national, socio-political, political, corporate, state, legislative 
and executive branches of government, bureaucracy, party interests, vital, human, personal, group, general, 
joint, majority interests, intellectual, diverse, and integrative1. Interests, in general, are important in 
determining the supporting concepts of the sciences of management, state administration, and public 
administration. The concept of “interests” is often used along with the concepts of “focus”, “motives”, 
“attitudes”, “orientation”, “inclinations”, “tendency”, “ideals”, “values”2. 

 
1 Ярмак Ю.В. (2002). Профессионализм политической элиты: теория и практика. Москва: Изд-во Московского 
гос. социального ун-та, 26, 35, 59, 60-62, 66, 87, 91, 98, 170. 
2 Абдалина, Л.В. (2008). Психолого-акмеологическая модель развития профессионализма педагога: автореферат 
диссертации доктора психологических наук. Тамбов, 21; Выготский, Л.С. (2005). Проблема возрастной 
периодизации детского развития. Психология развития. Москва: ЧеРо; Кропотина, Н.М. (2014). Формирование 
профессиональных компетенций как основа профессиональной самореализации человека в XXI веке. 
Социально-профессиональная мобильность в XXI веке: сборник материалов и докладов международной 
конференции. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 246-247; Шпекторенко І. (2016). Підходи 
до професійної мобільності державного службовця в сучасних концепціях професіоналізації. Державне 
управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць ДРІДУ, 3 (30). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 126-133. 
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The professional activities of a public officer are formed and developed, first of all, in the social 
environment. The mentioned conclusions of E. Erickson for the professional public service environment 
mean the following: 

(1) The development of the personality of a public officer is determined by his willingness to show 
a steady interest in the professional environment, which can change, learn about it and interact with it. 

(2) The public officer profession, in principle, seeks such an arrangement when it meets the indicated 
readiness, encourages this continuous chain of potentials (employee and environment) to interact, trying to 
ensure and stimulate the proper speed and sequence of their disclosure. This is the “support of the professional 
community of public officers”. The professional environment of the public service should help the employee 
realize his interests and abilities, develop a leadership and leadership style, a scenario of professional 
development, contribute to the implementation of the natural state of human potential: its feasibility1, when 
a person is considered as an active subject of his life, subjectivity itself is the highest level of personality 
development. 

Conclusions by E. Erickson2, it is quite possible to design for a professional public service environment 
in which the personality of a public officer is directly formed and developed, where he is formed 
as a competent employee, and later as a professional. 

In one of his works, L.S. Vyhotskyi noted the dependence of success on a decrease in interest in classes 
and a general decrease in working capacity3. S. V. Bondarenko defined professional interest as “a positive 
attitude of the person to the profession”, it is one of the types of general interest, its specificity lies in the fact 
that it is aimed at a particular profession, and the general interest is on the subject or phenomenon of reality4. 
An outstanding researcher in the theory of professional self-determination and professional development, 
E.F. Zeer, while studying the aspect of the psychological characteristics of the interaction between 
the individual and the profession, especially highlighted the situation with a variety of interests and 
inclinations. Gradually, interests became a separate area of personality research. This is the quality necessary 
for the profession that interests the individual. The concept of “interests” is often used by E.F. Zeer along 
with the concepts of “tendency,” “motives,” “attitudes,” and “orientations.” On the whole, the interests in the 
personality structure are related by E.F. Zeer to the component of a professional orientation like motives 
(intentions, interests, inclinations, ideals)5. 

A motive is a peculiar reaction of people to interests, and therefore to conscious needs6. From this point 
of view, public officers need a policy of personnel selection, placement, and professional training 
(professional development), where only interested and capable, competent people hold managerial and non-
managerial positions. Professional interest as one of the motives, as a key link in the motivational sphere, 
as a need to master a profession, a desire to fulfil oneself in it is considered by V. Soldatenko7. E.A. Klimov 
points to the dependence of the dynamics of working capacity, fatigue, conditions of labour over-saturation, 
sadness, labour return from the interest in work, in particular. Interests, from his perspective, underlie the 
processes that determine the effectiveness of group and team-building8. Interests determine the formation 
of various types of personnel motivation, not excluding professional. 

Modern theoretical studies of interests indicate that the personal and professional aspects of the 
development of the personality of a public officer are determined by his professional competence, capacity 
for work, professional self-determination, professional orientation, willingness to show a steady interest 
in the dynamic professional environment of public service, in its knowledge and interaction with it. 
The connection of professional interests with the formation of other qualities of the staff confirms their direct 
connection with the process of professional formation and professional activity. 

 
1 Абульханова-Славская, К.А. (1990). Стратегия жизни. Москва: Мысль, 21.  
2 Эриксон, Э. (2005). Эпигенетическая карта. Психология развития. Москва: ЧеРо, 59.  
3 Выготский, Л.С. (2005). Проблема возрастной периодизации детского развития. Психология развития. 
Москва: ЧеРо, 18.  
4 Бондаренко, С.В. (2011). Розвиток проблеми формування професійного інтересу у психолого-педагогічній 
науці. Педагогіка та психологія, 40 (1), 135-139. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40(1)__24>. 
5 Зеер, Э.Ф. (2003). Психология профессий: учебное пособие. Москва: Академ. Проект; Екатеринбург: Деловая 
книга. 
6 Колот, А.М. (2002). Мотивація персоналу: підручник. Київ: КНЕУ.  
7 Солдатенко, В.М. (2016). Формування професійного інтересу в студентів технічних ВНЗ. 
<https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/elits/2012/30/Формування%20професійного%20інтерес
у%20в%20студентів%20технічних%20ВНЗ.pdf>.  
8 Климов, Е.А. (1997). Основы психологии: учебник для вузов. Москва: Культура и спорт, ЮНИТИ.  



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

 100

Interests are a key link in the internal psycho-emotional, need-motivational, value-motivational spheres 
of a person; professional interests are related to professional intentions, professional expectations, professional 
fitness, professional satisfaction1, determine the value orientation of a person, affect the formation of various 
types of the internal motivation of personnel (not excluding professional), as well as the employee’s reaction to 
external motivation, which is important in the processes of group and team-building in public authorities. 
Interests are associated with a system of personal values, or “types of competency” (initiative, leadership, direct 
interest in the mechanisms of the organization and society as a whole2. 

So, interests occupy an important place both in the formation of internal professional motivation of 
staff and in the sense of the degree of formation of the leader, employee, employee, in the activity aspects 
that express the maturity of professional competence, professional activity, its “professionalism of activity” 
(according to the classification of levels of professionalism, provided by A.A. Derkach and other 
representatives of acmeological science). 

In his book, J. Raven calls the qualities of a modern employee, reflecting the formation of various 
aspects of social and professional interests3. Ye.Ye. Vakhromov, exploring the self-actualization 
of a specialist, defines the concept of "competence in professional activity" including through the ability to 
combine his personal interests with the interests of the group and subordinate his interests to achieving 
common success. Interests, including professional ones, determine the content, nature and tendency of self-
actualization4. “A man acts actively then,” continues Ye.A. Klimov, when he wants and can, in other words, 
when his motives (interests, needs, emotional relationships, beliefs, nonpareil (ideals) are mobilized and at 
least the initial methods and techniques of memory actions are formed"5. 

You can notice the essential similarity, and therefore the relationship of needs, motives and interests. 
If a person’s needs are a feeling of lack of something, then interests are conscious needs, a source of activity, 
an objective need to perform certain functions to satisfy needs. Motives are the conscious causes of activity, 
the person’s motivation for something. Motives appear almost simultaneously with the emergence of needs 
and interests, passing certain stages similar to the stages of forming interests. 

A motive is a peculiar reaction of people to interests, and therefore to conscious needs. Interests must 
be understood along with the inclinations, inclinations of a person. Together, they largely determine the 
professional orientation of a person, his intrinsic motivation, the orientation of this motivation, the content, 
nature and orientation of self-actualization. In turn, from our position, for the staff of public authorities, these 
qualities in all their diversity can only form the basis of professional consulting and evaluation, since a wide 
range of goals and objectives of public authorities require the formation of a larger set of professional 
competencies and professionally important qualities. 

Professional interests are one of the acmeological conditions and factors of professionalism of public 
officers. Acmeological conditions are significant circumstances that determine the achievement of high 
professionalism of the individual and activity. Acmeological factors (factors) are the main reasons that have 
the nature of driving forces, the main determinants of professionalism6. In acmeological science, three types 
of these factors are differentiated as follows: objective, related to the real system of professional activity 
(sometimes manifested as criteria related to external assignment, that is, norms); subjective measures of the 
success of professional activities associated with individual prerequisites: motives, orientation, interests, 
competence, skilfulness, etc. (the degree of their manifestation is subjective reasons that contribute to the 
growth of professionalism); objective-subjective, associated with the organization of the professional 
environment, the professionalism of managers, and quality management7. Acmeological factors reflect 
individual manifestations in activities and professional development. The most important general 

 
1 Шпекторенко, І. (2016). Підходи до професійної мобільності державного службовця в сучасних концепціях 
професіоналізації. Державне управління та місцеве самоврядування, 3 (30). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 126-133. 
2 Равен, Дж. (2002). Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: 
Когито Центр.  
3 Равен, Дж. (2002). Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: 
Когито Центр.  
4 Вахромов, Е.Е. Самоактуализация специалиста, менеджера в профессиональной деятельности: проблемы и 
возможности. <http://hpsy.ru/public/x1509.htm>. 
5 Климов, Е.А. (1997). Основы психологии: учебник для вузов. Москва: Культура и спорт, ЮНИТИ.  
6 Зазыкин, В.Г. Акмеографический подход в акмеологических исследованиях. Акмеология: методология, 
методы и технологии. <http://akmeolog.narod.ru/kus.html#9>. 
7 Деркач, А.А. (общ. ред.) (2005). Акмеологический словарь. Москва: Изд-во РАГС.  
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acmeological factors (or acmeological invariants of professionalism: the main qualities and skills 
of a professional, providing high performance and stability of activity, regardless of its content and 
specificity), as studies have shown, are special skills, stress resistance, developed psychomotor skills, high 
level of attention, high level of motivation, need for achievements, high personal and professional standards, 
desire for self-realization; social responsibility, value orientations, serving the state interests, dedication; high 
levels of professional perception, thinking and anticipation; the prestige of professional excellence; and the 
prestige of professionalism, as well as everything subjective, which contributes to the growth of 
professionalism1,2,3. 

In the process of professionalization, we emphasize that the harmonious combination of objective and 
subjective factors is relevant, which must be taken into account in the process of formation and assessment 
of the professional interests of public officers. V.A. Tolochek points out the importance of such qualities in 
the formation of professionalism: trainability, conscious intelligence, creativity, creative abilities; 
psychological and managerial competence; complex psychological education: the style of professional 
activity, the style of leadership4. 

According to acmeology, professional interests should include a specialist’s acmeogram, consisting of 
six substructures. Interests are included in substructure 2: individuality, which interacts with substructures: 
abilities, orientation, characterological features and moral qualities; professional characteristics; and 
acmeological invariant of professionalism5. We note that the specialist’s interests (social (general)) or 
professional can be attributed not only to the substructure of the individual but also to the substructure of the 
orientation of the individual. Although, from a different perspective, professional interests influence the 
formation of all substructures defined in the specialist’s acmeogram. Secondly, the content of the acmeogram 
is presented in such a way that it does not completely correlate with the criteria of professionalism defined 
by the acmeologists themselves. 

An important criterion for the formation of professional interests is professional identification. Identity 
is an important condition for effective professional activity, the expression of a subjective attitude to one’s 
professional affiliation6. E.A. Klimov, whose research laid the foundation of the scientific works of 
acmeologists proper, interests were the basis of the processes that determine the effectiveness of group and 
team building. Acmeologists consider the team (from Latin “collectifious”: collective) as a kind of small 
social group, its special quality, manifested in compatibility, harmony, cohesion, coherence of social, group 
and personal goals, interests, values7, and as a subject of joint activity and relations developing between its 
individual participants, when a group goes through several stages of development in its development: 
creation, formation, and maturity. 

At the maturity stage, an acme of a group is possible, the integral indicator of which is the 
transformation of a group into a community based on common interests, goals, and values8, and the 
characteristics of the collective as a subject are self-government, the commonality of intragroup goals, 
interests, values; transformation from the outside of the intended goals and objectives into significant ones 
for the team and each of its members; the ability and willingness of team members for cooperation, mutual 
assistance, interchangeability, a positive emotional attitude9, and many other personal and professional 
qualities, in the determination of which acmeologists, as we see, do not have a single position. 

 
1 Деркач, А.А. (общ. ред.) (2004). Акмеология: учебник. Москва: Изд-во РАГС, 167. 
2 Деркач, А.А., Маркова, А. К. (1999). Профессиограмма государственного служащего. Москва: РАГС.  
3 Зазыкин, В.Г. Акмеографический подход в акмеологических исследованиях. Акмеология: методология, 
методы и технологии. <http://akmeolog.narod.ru/kus.html#9>. 
4 Толочек, В.А. «Акме», профессионализм и социальная адаптация человека: периодизация развития и 
типологии социальной активности человека. <http://akme31.narod.ru/25.html>. 
5 Деркач, А.А. (общ. ред.) (2004). Акмеология: учебник. Москва: Изд-во РАГС, 69-70. 
6 Липовська, Н.А., Маланчій, М.О. (2013). Професійна ідентичність державних службовців як наукова 
проблема. Аспекти публічного управління, 2(2), 58; Маланчій, М.О. (2016). Формування професійної 
ідентичності персоналу Державної прикордонної служби України: автореферат дисертації кандидата 
державного управління. Дніпро; Орестова, В.Р. (2010). Акмеологическая концепция идентификации 
государственных служащих: автореферат диссертации доктора психологических наук. Москва. 
7 Абдалина, Л.В. (2008). Психолого-акмеологическая модель развития профессионализма педагога: автореферат 
диссертации доктора психологических наук. Тамбов; Деркач, А.А. (общ. ред.) (2005). Акмеологический 
словарь. Москва: Изд-во РАГС; Деркач, А.А. (общ. ред.) (2004). Акмеология: учебник. Москва: Изд-во РАГС. 
8 Деркач, А.А. (общ. ред.) (2004). Акмеология: учебник. Москва: Изд-во РАГС, 176. 
9 Деркач, А.А. (общ. ред.) (2005). Акмеологический словарь. Москва: Изд-во РАГС. 
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Acmeology offers criteria and indicators of personality professionalism: achieving a high level 
of qualification, conscious change and development of oneself in the course of one’s professional activity, 
making an individual creative contribution to one’s profession; finding an individual destination in your 
profession, focus on high achievements, a harmonious combination of personal interests and the interests of 
society1. From our point of view, the means of determining the criteria and indicators of personality 
professionalism are methods, techniques, techniques and technologies, methods for assessing the personality 
professionalism (or components, areas of professionalism), a set of qualities that make up this type 
of professionalism. 

Conclusions. Thus, modern theoretical studies of interests allow us to conclude that public officers 
should base their professional interests on the interests of the state, the public sector of society, all segments 
of society, the interests of the citizen and the individual. The interest of the subjects and objects of the public 
administration process is an important condition for ensuring not only the management itself but also its 
anticipatory nature. 

Professional interests are related to professional intentions, professional expectations, professional 
fitness, professional satisfaction, and focus on professional self-actualization. The profession of a public 
officer should, first of all, provide "support for the professional community of public officers", equip the 
public officer, meet the readiness and encourage the readiness of the employee for productive work, 
encourage the potential of the professional environment and the employee of the public authority to interact, 
strive to ensure and stimulate the proper speed and consistency of the disclosure of these potentials during 
the person’s stay in the profession. 

The personal and professional aspects of the development of the personality of a public officer are 
determined by his capacity for work, professional self-determination, professional orientation, willingness to 
show a steady interest in the dynamic professional environment of public service, in its knowledge and 
interaction with it, professional competence, and willingness to work in a group and team. 

Interests as a whole occupy an important place in understanding the degree of formation of a leader, 
worker (clerk), employee, and, in particular, in activity aspects expressing the maturity of professional 
competence, professional activity, “professional activity”, when professional competence itself is formed as 
the ability to combine one’s interests with the interests of the group and subordinate your interests to 
achieving common success. 

Interests are the basis for the processes that determine the effectiveness of group and team building. 
Professional interests can be simultaneously considered as an acmeological condition and a subjective 

factor, a determinant of professionalism, which is a set of professionally important qualities reflect the 
essential characteristics of personal and professional development of a public officer as an acmeological 
phenomenon. 

The directions of formation and evaluation of professional interests in public officers based on the 
acmeological approach are the direction of normative and legal impact on the public service, taking into 
account social norms, or socio-legislative regulation; the direction of formation of worldview and 
professional behaviour; and direction providing professional activity of public officers. 
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Постановка проблеми. Обравши курс на Європейську інтеграцію Україна розпочала 
впровадження реформи децентралізації, яка має на меті зміцнення роботи державного механізму 
через активізацію розвитку регіонів. Таке зростання можливе завдяки делегуванню повноважень 
на місця. Основою реформи децентралізації є принцип прозорості, відкритості прийняття рішення та 
процесу їх реалізації. 

У контексті проведення реформи першочергову роль відіграє бюджетна децентралізації 
регіону, що полягає у передачі повноважень управління доходами та видатками з метою збільшення 
ефективності реалізації владних повноважень та ретельнішого управління бюджетними коштами 
громад. Юридичне оформлення бюджетна децентралізація отримала ще у грудні 2014 року, коли 
Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного та Податкового кодексів. Основним результатом 
стало зменшення кількості дотаційних бюджетів. Якщо раніше від 50 % до 90 % бюджетів різних 
рівнів в Україні були дотаційними, то після проведених реформ, кількість таких скоротилась вдвічі. 

В результаті бюджетної децентралізації, міста обласного значення та об’єднані територіальні 
громади отримали значні додаткові ресурси для свого розвитку. На сучасному етапі саме бюджетна 
децентралізація стає домінуючою у регіональному аспекті, а органи місцевого самоврядування 
отримують можливості для залучення фінансових ресурсів, необхідних для виконання покладених 
на них завдань. Наявність достатньої кількості ресурсів у регіональних місцевих бюджетах свідчить 
про сталий розвиток територіальних громад. Кошти надають можливість забезпечувати різноманітні 
послуги своїм мешканцям для реалізації соціальних та інфраструктурних проєктів, створюють умови 
для розвитку підприємництва та покращення інвестиційного клімату 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До основоположників теорії фінансової 
децентралізації варто віднести американського економіста Чарльза Тібу з його працею «Економічна 
теорія фіскальної децентралізації в публічних фінансах: необхідність, джерела й використання» 
(1961 р.)1. Його послідовником став англійський учений Уоллес Оутс, який у 1972 році в праці 

 
1 Tiebout, C. (1961). Economic Theory of Fiscal Decentralization. Public Finances: Sources, and Utilization. 
Princeton, New Jersey, 76-96. 
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«Фіскальна децентралізація» запропонував «теорему децентралізації»1. Питаннями вивчення 
бюджетної децентралізації займались такі українські дослідники: І. Луніна2, З. Мацук3, Т. Коритько4, 
Х. Патицька5. Походження та форми децентралізації вивчав Р. Демчак, який виділяє демократичну, 
адміністративну, політичну та фіскальну6. 

Ефективність фінансової (бюджетної) децентралізації вивчали О. Соколова та А. Ковальчук, які 
зазначають, що «її ефективність прямо залежить від структури, форми й адміністративно-
територіального устрою країни, тобто від проведення децентралізації в політичній та 
адміністративній сферах»7. 

Мета дослідження показати ефективність бюджетної децентралізації для регіонів та громад 
України. 

Виклад основного матеріалу. Бюджетна децентралізація є найбільш повним і прозорим видом 
децентралізації, оскільки вона прямо пов’язана з бюджетними практиками. Вона означає передачу 
ресурсів з центру на місця. Дослідження бюджетної децентралізації як системи розглядається з точки 
зору організації управління бюджетними ресурсами і різнорівневими бюджетними відносинами, 
виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей як між елементами всередині системи, так і всієї 
системи із зовнішнім середовищем – суспільством і економікою в цілому8. 

Варто зауважити, що розвиток регіонів можливий лише за умови стабільних фінансових 
доходів. Саме цей фактор дозволяє планувати розвиток соціальної інфраструктури та запроваджувати 
економічні стимули для розвитку бізнесу в довготривалій перспективі. Для цього розробляються 
різноманітні перспективні плани та стратегії. Одним з важливих документів, де відображено 
особливості децентралізації та її впливу на регіони є «Державна стратегія регіонального розвитку 
на період до 2020 року», яка визначає «децентралізацію державних повноважень шляхом їх передачі 
на місцевий рівень з одночасною передачею відповідних фінансових ресурсів». 

Завдяки бюджетній децентралізації регіони отримали значні фінансові ресурси, як у вигляді 
податків і зборів, так й інших джерел доходів. Поряд із цим, з 2014 року, впроваджуючи державну 
регіональну політику. 

За словами провідного експерта з питань бюджетної децентралізації Я. Казюк, уряд України 
щороку збільшує обсяг державної фінансової підтримки розвитку регіонів та громад9. Це підтверджує 
проведений аналіз бюджетних програм державного бюджету, який свідчить, що у 2019 році Уряд 
реалізовував 79 програм державної підтримки розвитку територій, на які надавалося понад 84 млрд 
грн (у 2018 році обсяг такої підтримки складав понад 66 млрд грн). 

Кошти державної підтримки розвитку територій спрямовуються за різними напрямками 
розвитку, а саме для: регіонального (в т.ч. розвиток інноваційної економіки та інвестицій, людського 
потенціалу, сільського, розвиток туризму, загальноукраїнської солідарність, врегулювання питань 
проблемних територій, ефективного управління регіональним розвитком), дорожньої та транспортної 
інфраструктури, сільських територій, енергоефективності, екологічної безпеки та сталого розвитку, 
спортивної інфраструктури, розвитку у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, інфраструктури 
адміністративних послуг (ЦНАПи), інфраструктури (соціальне забезпечення) тощо. 

 
1 Oates, Wallace E. (1991). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37, 3. 
˂http://econweb.umd.edu/~oates/research/fiscalfederalism.pdf˃. (2020, травень, 21). 
2 Луніна, І. (2014). Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України, 11, 61–75. 
3 Мацук, З. (2014). Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання 
в Україні. Фінанси, облік і аудит. ˂http://nbuv.gov.ua/jpdf/Foa_2014_1_9.pdf˃ (2020, травень, 22).  
4 Коритько, Т. (2008). Методи оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів. Економічний простір. 
˂http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_12/1/ koritko.pdf˃. (2020, травень, 22).  
5 Патицька, Х. (2015). Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад. 
Ефективна економіка. ˂http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412˃. (2020, травень, 20).  
6 Демчак, Р. (2016) Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного 
розвитку. ˂https://cyberleninka.ru/article/v/kontseptualni-zasadi-detsentralizatsiyi-derzhavnogo-regulyuvannya-
sotsialno-ekonomichnogorozvitku2˃. (2020, травень, 18). 
7 Соколова, О.М., Ковальчук, А.В. (2016). Теоретичні засади фінансової децентралізації в умовах реформування 
системи державного управління. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія: Державне управління, 4, 117–124. 
8 Бондарук, Т.Г. Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації. Економіка управління. 
˂http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1998/1/Бондарук.pdf ˃. (2020, травень, 20).  
9 Державна підтримка розвитку територій у 2019 році. U-LEAL з Європою. 
˂https://decentralization.gov.ua/news/11398˃. (2020, травень, 18).  
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Всі вище названі фінансові ресурси мають бути спрямовані на забезпечення державою 
місцевого рівня, що у свою чергу має привести до динамічного і збалансованого розвитку регіонів. 

Бюджетні програми виконуються виключно через центральні органи виконавчої влади, 
бенефіціарами яких є регіони та громади, зокрема, місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування. 

Важливо, щоб представники місцевої влади активно залучали кошти державної підтримки та, 
поєднуючи їх з власними ресурсами, спрямовували на реалізацію регіональних і місцевих стратегій 
розвиту, втілювали проєкти як «твердої» так і «м’якої» інфраструктури, які стимулюють «точки 
зростання», підтримують впровадження інновацій, розвиток нового виробництва, малого та 
середнього бізнесу. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть використати 
надані державою можливості, щоб залучити кошти для підтримки розвитку сільських територій, 
забезпечити фінансову підтримку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, залучити 
інвестиції для розвитку секторів економіки, розвитку соціально-культурної сфери тощо. 

Експерт зазначила, що саме поєднуючи всі можливості співпраці між державною владою, 
місцевим самоврядуванням, бізнесом та громадянським суспільством для виконання завдань 
визначених у стратегіях, можна досягти сталого розвитку регіонів та громад, підвищити якість життя 
людей незалежно від місця проживання. Представникам регіональної та місцевої влади необхідно 
навчитися ефективно використовувати всі надані їм можливості. 

З 2015 року особливістю бюджетної децентралізації стає нова модель міжбюджетних відносин, 
джерела наповнення місцевих бюджетів розширено за рахунок переданих з державного бюджету низки 
податків та запроваджено нові збори. Верховна рада України ухвалила низку законів, якими: 
унормувала питання формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад, 
розширила їх повноваження на участь у податкових відносинах, в тому числі і по встановленню 
місцевих податків і зборів, а Кабінет Міністрів України, затвердив «Методику формування спроможних 
територіальних громад», що дало можливість органам місцевого самоврядування розробити та схвалити 
в регіонах «Перспективні плани формування спроможних територіальних громад»1. Варто зауважити, 
що станом на травень 2020 року в Україні перспективні плани були затверджені в 21 області. 
Перспективні плани ще не узгодили Одеська, Закарпатська та Запорізьська області. 

Дані документи стануть основою формування територій громад та основою майбутнього 
адміністративно-територіального устрою базового рівня. «Голос України» опублікував Закон 562-IX, 
яким визначено що Кабінет Міністрів України визначає адміністративні центри територіальних 
громад та території територіальних громад (громад) до прийняття закону про адміністративно-
територіальний устрій України. 

Повертаючись до питань бюджетної децентралізації в частині розширення фінансової бази, то 
місцеві бюджети на початковому етапі впровадження реформи втратили стабільну, передбачувану 
частину доходів до загального фонду по ПДФО. Оскільки з 2015 року об’єднані громади замість своїх 
75% державних коштів отримали лише 60%. Натомість, було виділено значну компенсацію 
на виконання делегованих державою повноважень зокрема, на прямі міжбюджетні відносини, 
державні субвенції на загальну середню освіту та фінансування медичних закладів, участь 
у фінансовому вирівнюванні, розширення переліку трансфертів соціального характеру, повноцінні 
видаткові повноваження, доступ до місцевих зовнішніх запозичень, повноваження у сфері 
архітектурнобудівельного контролю, право безпосереднього надання всіх адміністративних послуг 
через власні інституції, повноваження формувати органи громадського правопорядку. 

Окрім цього, об’єднані громади отримують державну фінансову підтримку за рахунок коштів 
із Державного фонду регіонального розвитку, у вигляді субвенцій із держбюджету на формування 
інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку громади2. 

Зменшилися і бюджети області з 25% до 15%. Таке скорочення викликане тим, що не було 
встановленого механізму місцевого оподаткування, яке б на пряму наповнювало бюджети громади. 
У зв’язку з цим переважна кількість сформованих об’єднаних територіальних громад станом 
на 2016 р. були дотаційними, тобто фінансово не спроможними. 

 
1 Возняк, Г. (2017). Бюджетна децентралізація : європейський досвід та перспективи для України.  
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
˂http://ird.gov.ua/sep/sep20163(119)/sep20163(119)_056_VoznyakHV.pdf˃ (2020, травень, 21). 
2 Кузькін, Є. (2016). Вплив децентралізації на розвиток регіонів. Наукові праці НДФІ, 3 (76), 39-53. 
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За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, за період із січня до листопада 2017 року надійшло 4,6 млрд. грн., відбулося 
зростання в 3 рази (або на 3,0 млрд. грн.) порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Фактичні 
надходження єдиного податку за січень-листопад поточного року становлять 1,3 млрд. грн., що 
на 36,3% (або на 349,9 млн. грн.) більше, ніж у минулому році1. 

Протягом 2018 року надходження власних доходів до загального фонду місцевих бюджетів 
України (доходи без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 234,1 млрд грн, що на 41,4 млрд 
грн або на +21,5% більше у порівнянні з 2017 роком. З початку реформи фінансової децентралізації 
доходи місцевих бюджетів показують стрімку позитивну динаміку: якщо у 2014 році їх обсяг становив 
68,6 млрд грн, то зараз маємо зростання майже в 4 рази та за підсумками 2019 року – 250,5 млрд грн.2 

Значне зростання місцевих бюджетів можна побачити за показниками діяльності 806 ОТГ 
за підсумками 2019 р. Розрахунок здійснено на основі 8 індикаторів, які в певній мірі характеризують 
фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад: 

 доходи загального фонду на одного мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів 
загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

 видатки загального фонду на одного мешканця (співвідношення обсягу видатків загального 
фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

 видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця 
(співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів 
загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

 капітальні видатки на одного мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків 
бюджету громади до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

 рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації 
до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з дотаціями, але без урахування субвенцій 
з державного бюджету); 

 співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ 
(співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування 
із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках); 

 питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ (відсоткова частка 
проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу 
видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ 
до інших бюджетів); 

 питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка капітальних видатків 
у сумарному обсязі видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету ОТГ)3. 

Динаміка доходів місцевих бюджетів України протягом 2014–2018 років свідчить про стабільне 
зростання фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні органів місцевого самоврядування. 
Доходи з 2014 по 2018 роки зросли з 231,7 до 564,6 млрд грн, тобто майже у 2,5 рази, а приріст 
надходжень місцевих бюджетів в середньому за цей період становить 19,26%. Однак, зростаючі 
доходи місцевих бюджетів спрямовувалися на покриття дефіциту освітньої та медичної субвенції. 

У розрізі регіонів станом на 2019 р. державна фінансова підтримка місцевого та регіонального 
розвитку у сягнула 15,8 млрд гривень. Державна підтримка в основному розподілялась на 3 програми: 
ДФРР, субвенції для ОТГ та сільську медицину. Окремим кошторисом визначаються видатки 
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг – 14,7 млрд. гривень. Найбільша частина 
державних фінансів була розподілена на Донецьку область – 1064 млг. грн, Львівську – 
907,9 млн. грн, Одеську – 809, 4 млн. грн. 

Загалом, за період з 2015 по 2019 роки, підтримка місцевого та регіонального розвитку зросла 
у 41,5 рази. Бюджетна децентралізація у підсумку 2019 р. показує зростання частки власних місцевих 
бюджетів. Для порівняння, наведемо дані 2014 р., де частка доходів місцевих бюджетів 

 
1 Бюджетний моніторинг (2016). Аналіз виконання бюджету за 2016 рік.  
˂http://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iv_2016_monitoring_ukr_0.pd˃. (2020, травень, 20).  
2 Фінансова децентралізація: результати 2018 року та перспективи 2019 року. Децентралізація.  
˂https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/382/Fourpager.pdf˃ (2020, травень, 19).  
3 Герасимчук І. (2019) Фінансові показники 806 ОТГ окремо по кожній області. Децентралізація. 
˂https://decentralization.gov.ua/news/12277 ˃(2020, травень, 19).  
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становила 5,1 % та дорівнювала 68,6 млрд. грн. Станом на листопад 2019 р. частка становила – 6,8 %,  
що у сумі складає 250,5 млрд. грн.1 

Таким чином, бюджетна децентралізація регіонів стала можлива завдяки впровадженню 
реформи децентралізації, що бере свій початок з 2014 року. Результати бюджетної децентралізації 
регіонів стали очевидними завдяки розширенню повноважень і підвищенню зацікавленості органів 
місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації заходів щодо 
залучення резервів їх наповнення та підвищення ефективності адміністрування податків і зборів. 

Зростання місцевих бюджетів відбувається, перш за все, за рахунок місцевих податків, податку 
на нерухомість, землю та єдиного податку. Наявність сталих фінансових ресурсів у місцевих 
бюджетах можна вважати індикатором сталого розвитку територіальної громади. У свою чергу 
самодостатня громада може забезпечувати та надавати якісний доступ до товарів і послуг своїм 
мешканцям та реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку 
підприємництва та залучення інвестицій, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати 
інші заходи для всебічного покращання умов проживання жителів громади. 
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OFFICIAL DISCOURSES OF POST-SOVIET 
COUNTRIES TRANSFORMATIONS  
IN THE DIGITAL REALITY (2005-2019) 

News  from official  sites of Ukrainian, Russian and Belarussian presidents are  considered  to be 
models  of  official  discourses  of  the  states. With  the  Python  program,  several  indicators were 
calculated. High numbers of communication intention indicator (more than 0,15) with imitative 
communicative  intention  (not  changeable  in  more  than  50%  of  texts  for  long  periods)  are 
discovered in Russia and Belarus. Ukraine has a lower and more stable first indicator and the real 
purpose  for  communication.  Three  phases  of  the  transformation  of  the  discourses  were: 
communique phase  (2005‐2009 UA,  2005‐2010 RU,  2005‐2014 BY) with political  interrelations 
intensity indicator growth from 0,4‐0,6 to 1 (UA, BY) and further growth up to 1,5‐1,8 (BY, RU); 
mixed – with combined offline and online techniques (2010‐2013 UA, 2011‐2019 RU, 2015‐2019 
BY) the indicator 0,8‐1; professional (2014‐2018 UA) – the indicator 0,38‐0,6. 
Keywords: official discourse, post‐Soviet countries, authoritative regimes, transitive regimes, 
political communication. 

As a rule, researchers and practitioners distinguish several phases of web-texts’ changes: web 1.0 (with 
online texts being copies of offline ones), web 2.0 (with implications of web-techniques: community-
building, interactivity, hypertext, cross-media)1, web 3.0 (web-services, content personalization)2. Official 
discourse is not obligatory repeats all these tendencies, because its’ main purpose isn’t a commercial one. 
One more reason for come unique ways of the discourse development is political climate or political regime. 
However, digital reality may have some influence of the discourses’ messages. Especially if we speak about 
more democratic ones. After all, democratic officials should sell their messages not in commercial, but in 
political way – to gain more internet-hits in order to get more attention and influence. Thus, democratic 
discourses may be more flexible for some digital norms. Thus, the way of the messages production in the 
digital times may help a researcher to define a regime and discourse properly. 

Post-Soviet countries developed a variety of unique regimes, where government-society interrelations 
have a variety of forms, thus official discourses of the states may be useful for the research of the discourses 
transformations in the digital reality. In this paper, Ukrainian, Belorussian, and Russian digital official 
discourses will be studied, a method of differentiating of the discourses will be proposed and several phases 
of the discourses transformation will be considered. 

Digital official discourse 
There is an amount of the official discourse scientific discoveries, and different formats  

and genres of official messages are taken into account. For instance, the publications  
of investigative committees3, reports4, a government’s programs or strategies5, manifesto6,  

 
1 O’Reilly, T. (2005). Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. 
<https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>. 
2 Barassi, V., Treré, E. (2012). Does Web 3.0 come after Web 2.0? Deconstructing theoretical assumptions through 
practice. New Media & Society, 14(8), 1269–1285. <DOI: 10.1177/1461444812445878>. 
3 Burton, F., Carlen, P. (2013). Official Discourse (Routledge Revivals): On Discourse Analysis, Government 
Publications, Ideology and the State. Abington: Routledge.  
4 Burton, F., Carlen, P. (2007). Official Discourse. Economy and Society, 6, 377-407.  
5 Atkinson, R. (2000). Narratives of Policy: the Construction of Urban Problems and Urban Policy in the Official 
Discourse of British Government 1968–1998. Critical Social Policy, 20 (2), 216. 
6 Antaki, C., Finlay, W. M. L., Walton, C. (2009). Choices for People With Intellectual Disabilities: Official Discourse 
and Everyday Practice. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 6 (4), 260-266. 
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official rhetoric or writing1, speeches and other texts, written by officials2. However, in this research news 
from a president’s site considered to be a model of the official discourse. As far as information materials from 
the website reflect all the public official events, and informs about all the rhetoric, not only a single genre, 
like speech, interview or report. Thus, the president’s site news considered to be a more complete version 
of official discourse. 

Presidents’ sites haven’t given a lot of attention. Here we have some papers about Obama’s online 
activity as a pioneer of the web-technologies use in politics3 and his use of White House website to build 
more transparent relations with public4. President websites are also used as a dataset for presidential speeches, 
interviews and etc. Thus, there is lack of research in the official president’s news policy, formats of news 
texts, news texts’ transformations in the digital reality. 

As for official discourses analysis, researchers observe some transformations in them; changes 
in narratives5, concepts6; social goals representing7 were taken into account. Meanwhile, in this research not 
content, but form will be taken into account, and as far as content and form are interrelated, changes 
in the latter will help us to understand some digital evolution in the first one. 

Of course, in some fields there are different ways to implement these changes. Nowadays, in highly 
changeable societies, “political elites to manage fluid, increasingly fragmented, but highly dynamic and yet 
fragile society”8, and these their efforts may also be fixated in texts they present. Additionally, if we speak 
about different kinds of official discourses, there are may be some peculiarities for more and less stable or 
competitive discourse practices. For instance, N. Fairclough distinguishes conservative (with stable structures 
and interrelations) and transformative (changeable because of some crisis) reproductive discourses9. 
Additionally, to save a political order, the elites need to persuade a society on their legitimacy10, and ways of 
persuasion may differ within the discourses, for instance, in China case it is supposed, that rational arguments 
aren’t so widely used, than in Western countries11. Moreover, changes and modern challenges 
of the 21st century may push even authoritative governments to some transformations. For instance, 
in China’s case some evolution of “communication climate” was observed12. If we speak about Russia, 
a “reinvention” of nationalist rhetoric was stated because of Crimea annexation and the war on Donbas13. 

Taking into account observations of post-Soviet regimes scholars and reports of Freedom House, 
Reporters without borders, IREX, we will be waiting to see some differences between Ukrainian transitive 
regime (with more rapid transformations and diverse content) and Belorussian and Russian authoritarian 
regimes (with slower or no transformations at all and with ritual content domination). Additionally, the period 

 
1 Barabantseva, E. (2009). Development as Localization. Ethnic Minorities in China’s Official Discourse on the Western 
Development Project. Critical Asian Studies, 41 (2), 225-254.  
2 Lams, L. (2018). Examining Strategic Narratives in Chinese Official Discourse under Xi Jinping. Journal of Chinese 
Political Science, 23, 387–411.  
3 Borins, S. (2009). From Online Candidate to Online President. International Journal of Public Administration, 32 (9), 
753-758. <DOI: 10.1080/01900690903004080>.  
4 Coglianese, C. (2009). The Transparency President? The Obama Administration and Open Government. 
Governance, 22 (4), 529-544. <DOI: 10.1111/j.1468-0491.2009.01451.x>. 
5 Atkinson, R. (2000). Narratives of Policy: the Construction of Urban Problems and Urban Policy in the Official 
Discourse of British Government 1968–1998. Critical Social Policy, 20 (2), 229. 
6 Hayward, K. (2004). The politics of nuance: Irish official discourse on northern Ireland. Irish Political Studies, 19, 1, 
18-38. <DOI: 10.1080/1356347042000269710>. 
7 Cai, B. (2008). Official Discourse of a “Well-off Society”: Constructing an Economic State and Political Legitimacy 
In Doreen D. Wu (ed) Discourses of Cultural China in the Globalizing Age. Hong Kong: Hong Kong University Press. 
8 Cite for: Cao, Q. Introduction: Legitimisation, resistance and discursive struggles in contemporary China. In Q. Cao, 
H. Tian, P. Chilton (eds) Discourse, Politics and Media in Contemporary China. Amsterdam: John Benjamins 
Publishing Company, 1-22.  
9 Cite for: Cao, Q. Introduction: Legitimisation, resistance and discursive struggles in contemporary China. In Q. Cao, 
H. Tian, P. Chilton (eds) Discourse, Politics and Media in Contemporary China. Amsterdam: John Benjamins 
Publishing Company, 1-22. 
10 Cai, B. (2008). Official Discourse of a “Well-off Society”: Constructing an Economic State and Political Legitimacy 
In Doreen D. Wu (ed) Discourses of Cultural China in the Globalizing Age. Hong Kong: Hong Kong University Press. 
11 Cai, B. (2008). Official Discourse of a “Well-off Society”: Constructing an Economic State and Political Legitimacy 
In Doreen D. Wu (ed) Discourses of Cultural China in the Globalizing Age. Hong Kong: Hong Kong University Press. 
12 Lams, L. (2018). Examining Strategic Narratives in Chinese Official Discourse under Xi Jinping. Journal of 
Chinese Political Science, 23, 387–411. 
13 Teper, Y. (2016). Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea: national or imperial?  
Post-Soviet Affairs, 32 (4), 378-396. <DOI: 10.1080/1060586X.2015.1076959>. 
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of 15 years will be taken for the research, as far as the official discourses of the countries were discovered 
for relatively short periods: Putin’s first presidency1, “color revolutions”2, Crimea annexation3, so-called 
“Ukrainian crisis” etc. 

Material and method 
News from official sites of Ukrainian, Russian and Belarussian presidents were collected and 

analyzed with specially designed Python program. The period of the research was 2005 – 2019. For the 
Ukrainian case, web-archive (Wayback machine) was used, as far as on the official site only the texts of 
the running president are available. Of course, there was not a possibility to collect all the news, because 
the archive doesn’t save all the texts (especially in the beginning of the observed period – see table 1). 
However, the percent of news, taken for the research was 26% in average. We consider it being enough for 
the reconstruction of the whole picture. 

Table 1 

The number of news items on the web archive of Ukrainian presidents’ official site 

Year 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Avail. 
texts 

55 45 615 514 245 420 416 902 484 564 480 686 417 788 
70  

(till 20.05)

Total No data 3407 3345 2102 3211 3784 3226 1997 1870 1240 1210 1380 No data

% - - - 15 7,3 19,9 12,9 23,8 15 28,2 25,6 55,3 34,4 57,1 - 
 
In the collected texts, several indicators were analyzed. 
Political interrelations intensity indicator (Pii) – number of political actors (subjects, institutions 

mentioned per text). A special vocabulary of political actors was created for the research. 
Communication intention indicator (Ci) – number of texts with a statement as a main topic per text. 

The news with a “communicative” verb in a headline (reported, said, claimed – etc.) were taken into account. 
A special vocabulary of such verbs was created (on the basis of the most common headlines in news media). 

Salient purpose of communication intention (spCi) – percent of the most popular “communicative” verbs. 
Results: Political interrelations intensity in post-Soviet countries 
In both Russian and Belorussian official discourses one can see periods with high intensity of 

interrelations (a relatively big number of political actors per text) – figure 1. 
However, analyzing the prominent headlines, we can notice some imitative interrelations in both 

discourses, because of traditional communique style usage, where names and posts of news heroes were 
mentioned. For example: 

Russian President Vladimir Putin met with the head of the Transneft company, Semyon Vainshtok 
The Python program finds here 3 mentions of political actors (underlined). However, more common 

internet-style is without whole titles and with different (not event, but the event result) approach to the 
headline composing, for instance: 

Russia’s Transneft starts oil supplies to Belarusian refineries. 
Here the program finds 1 mention. 
Relatively low indicators of Belarus and Ukraine between 2005-2009 can be explained with another 

communique-technique usage: publishing of statements without source mention. For instance, 
Greetings to all Christians of Belarus who celebrate Christmas on 25 December. 
As we see, only Pii indicator isn’t enough to speculate about the discourses without references to the 

news texts, and here the calculation of the news headlines types (communique-style, mixed and professional) 
is needed. However, the Python program nowadays can’t solve this program for several reasons. So Pii 
indicator to be interpreted properly have to be analyzed along with others. 

Thus, let’s see Ci indicator (figure 2). 

 
1 Casula, P. (2013). Sovereign Democracy, Populism, and Depoliticization in Russia. Problems of Post-Communism, 
60 (3), 3-15. <DOI: 10.2753/PPC1075-8216600301>. 
2 Nikitina, Y. (2014). The "Color Revolutions" and "Arab Spring" in Russian Official Discourse. Connections, 14 (1), 
87-104. 
3 Teper, Y. (2016). Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea: national or imperial?  
Post-Soviet Affairs, 32 (4), 378-396. <DOI: 10.1080/1060586X.2015.1076959>. 
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Fig. 1. The Pii indicator in Ukrainian, Belarussian,  
and Russian official discourses 

 

 

Fig 2. The Ci indicator in Ukrainian, Belarussian,  
and Russian official discourses 

 
Here we have almost the same picture, where there are the biggest numbers of the indicator 

for Russia between 2005-2009 and for Belarus between 2012-2014. This means, that the periods of political 
actors multiplication are coincided with the periods with the high number of texts, where the statement 
considered to be newsworthy. Additionally, there is the positive correlation between the two indicators 
in the case of Belarus (0,79). It’s also interesting, that in Russian case the indicator has been decreasing 
significantly since 2011. 

One more position, which characterizes official discourses – is spCi indicator (see table 2). 
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Table 2 

The spCi indicator in Ukrainian, Belarussian, and Russian official discourses 

2005 2006 2007 2008 2009

BY respond 40,0 speak 18,2 state 25,0 discuss 18,2 speak 28,6

UA 
speak/ 
congratulate 

50,0 talk 16,7 congratulate 26,2 consider 15,7 congratulate 33,3 

RU congratulate 71,5 congratulate 79,8 congratulate 77,6 congratulate 78,0 congratulate 74,0 

2010 2011 2012 2013 2014

BY congratulate 62,1 speak 38,5 congratulate 81,2 congratulate 80,9 congratulate 80,4 

UA congratulate 27,1 talk 27,8 congratulate 27,5 congratulate 65,9 discuss 35,1 

RU congratulate 53,9 congratulate 36,2 congratulate 47,1 congratulate 36,4 congratulate 38,5 

2015 2016 2017 2018 2019

BY congratulate 90,2 congratulate 95,7 congratulate 90,1 congratulate 46,7 consider 60,9 

UA talk 42,9 talk 29,3 congratulate 36,4 talk 28,6 talk 33,3 

RU congratulate 28,6 congratulate 46,2 congratulate 10,0 speak 40,0 
congratulate/ 
respond 

50,0 

 
As we see, in Russia’s case the main purpose of communication is congratulation (except 2018) 

and there are periods, when the percent of such verbs is more than 50% (2005-2010 – the same years with 
high numbers of Pii and Ci). In Belarus one can observe almost the same picture between 2010-2018, 
however, periods with the verb’s percent more than 50% are 2012 – 2017. In Ukraine, we have only 
one period with “congratulate” more than 50% – the last year of Yanukovych presidency. 

If we speak about Ukraine, there are a variety of communication intentions’ purposes: talk, speak, 
consider, discuss, which may show not ritual or imitative, but the real communication between political 
actors. 

Conclusion 
Thus, in the cases of Ukraine, Belarus and Russia we may distinguish several phases of official 

discourse transformations. 
Communique style phase – with offline techniques usage: statements without sources and 

multiplication of political actors in headlines (2005-2009 for Ukraine, 2005-2010 for Russia, 2005-2014 
for Belarus) – growth of the Pii indicator from 0,4-0,6 (rare mentions) to 1 and further growth up to 1,5-1,8. 
Here we additionally have for Belarus and Russia high numbers of Ci indicator with high numbers 
of “imitative” communication intention purpose (“congratulate” – more than 50%). 

Mixed phase – with combined techniques usage (more short headlines without political actors 
multiplication) 2010-2013 for Ukraine, 2011-2013 for Russia, 2015-2019 for Belarus – Pii indicator between 
0,8-1. However, for Russia and Belarus, “imitative” communication intention purpose is still dominant (in 
Russian discourse – with lower percent). 

Professional phase – with predominantly internet-style headlines (2014-2018 for Ukraine) – 
Pii indicator between 0,38-0,6 and predominantly real communication intention. 

As for Ukraine 2019 year needs additional considerations, here because change of the presidents 
the changes in the discourse may be considered (for instance a need to include new actors in the discourse or 
just other approaches towards news-writing, used by the new team). However, as far as Ukrainian political 
regime is not sustainable (there was an attempt of the regime authoritarization in the times of Yanukovych), 
further observations of the indicator are needed. 

And additionally both Ci (periods with more than 0,15) and spCi indicators (periods with more than 
50% and not changeable “imitative” purpose from year to year) may help us to distinguish authoritative 
discourses of Russia and Belarus and transitive discourse of Ukraine. 

If we speak about some correlation between the observed phases of the official discourses and more 
common for internet texts web 1.0 – web 3.0 periodization, we may only suppose, that more democratic 
Ukrainian discourse produced more internet-style oriented texts with more differentiated techniques usage 
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earlier, that Russian and Belorussian authoritative ones. Moreover, a phase of the discourse 
professionalization may be observed. Thus, it’s possible to consider more stable authoritative discourses and 
more dynamic transitive one, which should be an efficient instrument for frequent challenges of competitive 
political climate. 
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The  article  deals  with  the  process  of  implementing  a  linguistic  program  analysis  of  political 
discourse, indicating the possibility of automatically building a network model. It  is determined 
that political discourse (as well as any type of discourse) can be represented in the form of an 
interconnected  system  of  concepts  that  can  provide  a  fairly  comprehensive  idea  of  the 
organization  of  political  space  within  a  certain  political  entity.  The  author  substantiates  the 
possibility of automatic analysis of the linguistic corpus and highlights the most important gaps 
that  occur  in  the  way  of  formalization  of  this  type  of  analysis.  The  main  technical  stages  of 
automatic discourse research are defined. It is proved that formal analysis is possible when the 
theoretical  aspects  are  brought  into  epistemological  correspondence  with  the  technical 
possibilities of implementation. 
Keywords: political discourse, discourse analysis, formal analysis, post‐structuralism, linguistic 
analysis. 

Постановка проблеми. Початкова позиція, заснована на пост структуралістській теорії 
дискурсу передбачала наявність відносно закріпленої структури знаків, які організовують 
дискурсивний простір і визначають все те, що може бути сказано і те як це «все» може бути сказано, 
щодо тих чи інших тем (детальніше ці питання підіймаються у наших інших публікаціях). 

Загальним чином, зазначимо, що дискурс, організований навколо ключових понять 
(структуруючих знаків, вузлових точок), які не мають фіксованого смислу, але є тим, що структурує 
смислове поле, привласнюючи ідентичність, «зупиняючи ковзання означуючих, що фіксують їх 
значення»1.Такі точки, як уже було сказано, привласнюють певні зафіксовані значення інших 
елементів ланцюга, семантично обмежуючи всілякі інтерпретації тих чи інших внутрішньо 
дискурсивних елементів. Загальне припущення полягає в тому, що подібні зв’язки можна вивести 
практично з будь-якого тексту «якщо читати його досить уважно і довго»2. Втім, безумовним для нас 
(і не тільки для нас3) бачився той факт, що існує пряма залежність обсягу тексту до виразності 
дискурсивної структури, яку можна з нього отримати. Дискурсивна структура, як нам здавалося, може 
бути виокремлена з тексту і буде представляти вид ієрархічно організованої мережі, в якій одні знаки, 
є «головними» (в теоретичному плані) і виступають основою для подальшого розгортання структури, 
яка виражається і доповнюється «плаваючими означаючими», ідентичність яких відкрита і 
формується в зчленуванні з іншими «означаючими» в ланцюгах еквівалентності4. 

 
1 Жижек, С. (2009). Возвышенный объект идеологии. Москва: Художественный журнал. 
2 Howarth, D., Torfing J. (editors) (2004). Discourse theory in European politics: identity, policy, and governance. 
Palgrave Macmillan: Basingstoke. 
3 Howarth, D., Torfing, J. (editors) (2004). Discourse theory in European politics: identity, policy, and governance. 
Palgrave Macmillan: Basingstoke. 
4 Жижек, С. (2009). Возвышенный объект идеологии. Москва: Художественный журнал. 
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Мета статті. Метою статті є визначення основних етапів формального аналізу політичного 
дискурсу та розгляд можливого алгоритму аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Зміст змінюваних етапів і робочих гіпотез алгоритму виділення 
структури політичного дискурсу, узагальнюючи, можна представити наступними зауваженням щодо 
виділення найбільш значущих концептів: це завдання планувалося вирішувати різними способами 
на різних етапах дослідження. Спочатку, нам уявлялося, що найбільш вагомі концепти будуть більш-
менш яскраво виражені в частотній складовій. Втім, ми практично відразу відмовилися від даного 
підходу, зберігши лише те, що слова, які вжиті в тексті одного разу не приймаються до розгляду 
в якості структуруючого знака (вузлової точки). Також розглядалася теза щодо першої появи слова 
по відношенню до загальної кількості слів у тексті. У будь-якому випадку, їх наявність, як нам 
здавалося є досить явною і не прихованою латентно-семантичними внутрішньоструктурними 
зв’язками. А тому, метод їх виокремлення повинен був ґрунтуватися на виділенні найбільш великих 
категорій, які можна буде ранжувати залежно від можливого ступеня їх структурної значущості, що 
передбачає їх включеність і посередницьку роль у розумінні інших елементів (принаймні на рівні 
«контекстуального наповнення»). Відповідно до цих теоретичних передумов нам уявлялося, що 
в автоматичній формі, на підставі корпусу текстів ми зможемо виділити набір категорій і понять 
(який, втім, не буде занадто великий (основних передбачалося не більше десяти)), безумовно 
вимагаючий інтерпретації, але описуючий наявний політичний дискурс. 

Процес реалізації даного підходу та розроблюваних алгоритмів проводився на матеріалах 
текстів звернень Президента України до Верховної Ради України з 2015 по 2018 рр. включно. 
Підсумком стали деякі як методологічні, так і методичні (технічні труднощі). 

Технічна реалізація наявного алгоритму може бути представлена як проведення декількох 
етапів: 

1. Перед підготовчий етап (на цьому етапі проводиться обробка масиву текстових даних 
із наданням йому прийнятної для аналізу форми); 

2. Безпосередній аналіз (обробка текстових масивів із застосуванням існуючого алгоритму 
виділення мережевої структури політичного дискурсу); 

3. Отримання вихідних даних та побудова моделі. 
В рамках перед підготовчого етапу необхідно проводити роботу безпосередньо з текстом 

на природній мові, який має наступні рівні класифікації 1: 
– рівень речень (висловлювань) – синтаксичний рівень 
– рівень слів (словоформ – слів у певній граматичній формі) – морфологічний рівень; 
– рівень фонем (окремих звуків, за допомогою яких формуються і розрізняються слова) – 

фонологічний рівень (втім, фонологічний рівень для комп’ютерної обробки не настільки важливий, 
оскільки відповідає рівню символів, виражених в алфавіті). 

Найбільш важливими для аналізу представляються перші два рівні. Проблема тут полягає 
в наступному: з одного боку, не існує принципової програмної складності для поділу тексту 
на синтаксичні і морфологічні одиниці; з іншого боку, в рамках великого обсягу текстових даних, при 
неможливості «ручного» аналізу текстових масивів з’являється проблема релевантного розкладання 
корпусу текстів на окремі синтаксичні одиниці. 

Відносно ж морфологічного рівня, тут ключовою проблемою є словоформи, тобто, форми, які 
може приймати слово в тих чи інших текстуальних потребах. Сюди відноситься як проблема 
диференціювання по аспекту приналежності того чи іншого слова до певної частини мови, що 
дозволяє їй реалізовувати різні структурні відносини в рамках речення, так і відмінки слів, які при 
автоматичному аналізі можуть бути сприйняті як різні елементи, що, отже, може зчинити істотний 
вплив на результуючий аналіз. 

Реалізація даних технічних моментів вимагає включення під етапів, тому, етап перед обробки 
включає в себе наступні елементи: токенізація, виділення стоп-словника (працюючого в різний час 
аналізу), лемматизація (або стемінг). 

Токенізація являє собою розбиття тексту на аналізовані одиниці (токени) 2. Одиницями можуть 
виступати абзаци, пропозиції, слова. Також цей етап включає в себе видалення пробілів, великих 

 
1 Большакова, Е., Воронцов, К., Ефремова, Н., Клышинский, Э., Лукашевич, Н., Сапин, А. (2017). 
Автоматическая обработка текстов на естественном языке и анализ данных. Москва: НИУ ВШЭ. 
2 Teodorescu, M. (2017). Machine Learning Methods for Strategy Research. HBS Working Paper 18-011. Harvard 
Business School. 
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літер, цифр і т.п. це первинний етап, який реалізується практично в будь-якому середовищі 
автоматичного статистичного аналізу і не представляє істотної складності. 

Наступні етапи є менш однозначними, оскільки відносяться до лексичних інструментів і їх 
виконання може істотно вплинути на результати дослідження. Першим з таких є приведення всіх 
допустимих словоформ до єдиного значення. Оскільки в іншому випадку, автоматичний аналіз 
текстових масивів втрачає свою репрезентативність. Спробуємо уточнити, що ми маємо на увазі. 
Припустимо у нас є слово " інститут "(політичний). У різних відмінках, множині або однині термін 
буде приймати різні форми:» інституту«,» інститутам«,» інститутів " і т. п. Це не представляє 
проблеми для аналітика, який проводить аналіз вручну, оскільки всі слова будуть відзначені і 
віднесені до категорії "інститут", але при автоматичному аналізі можна зіткнутися з проблемою 
релевантного відображення даних, в яких кількістна складова слова буде значно знижена при 
статистичному підрахунку, оскільки на рівні аналізу програма розпізнає кожне зі слів як відмінне. 
Крім того, тут ми стикаємося з іншою проблемою полісемії (наявність у однієї одиниці мови 
декількох пов’язаних значень), синонімії (повний або частковий збіг значень різних одиниці), 
омонімії (збіг за формою двох різних за змістом одиниць) (докладніше див. тут 1). Крім того суттєва 
проблема може бути в анафорі, яка полягає в заміщення слів, речень, фрагментів тощо іншими 
мовними одиницями 2. Відносне вирішення даних проблем припустиме при використанні 
інструментів стемматизації і лемматизації. Стемінг дозволяє привести слова до єдиної форми шляхом 
відсікання (за заданими правилами) суфіксів від слова. Лемматизація, як нам здається вирішує цю 
проблему більш відповідним способом-приведенням слів до первісної форми (леми): називний 
відмінок в однині для іменників, інфінітив для дієслів, дієприслівників і т.д. хоча в будь-якому 
випадку, неможливо підібрати ідеальний спосіб подібного роду підготовки і тому змиритися 
з певними втратами все ж необхідно. 

Наступним етапом перед підготовки тексту є виділення так званого «стоп-словника». Реалізація 
стоп-словників може відбуватися кількома шляхами: 

– реалізація за допомогою видалення заданих слів, включених до словника (який можна 
розширити при бажанні термінами з окремих галузей); 

– реалізація за допомогою виокремлення з результуючого списку-слів, які мають рівномірну 
зустрічальність в межах аналізованого масиву текстів і, отже, не становлять значущості 
в статистичному аналізі. 

Як нам здається, обидва методи не є абсолютно придатними під завдання, що вирішуються 
розглянутим типом аналізу. В рамках першого типу губляться анафоричні посилання, виражені 
займенниками (що відсилають нас до вищезгаданих «суб’єктів» і «об’єктів» тексту). Другий спосіб в тій 
же мірі нівелює рівномірно вживані терміни, які, в свою чергу, можуть мати високий рівень значущості 
і включеності в різні пояснювальні структури. Втім, виходом з такої ситуації, як нам здається, може 
бути застосування стоп-словника в різних формах на різних етапах аналізу. Тобто. застосування 
класичної форми "стоп-словника «при підготовці корпусу текстів і подальше застосування стоп-
словника при отриманні матриці термів-документів, для видалення слів, що вживаються раз, тільки 
в окремих документах корпусу, а також до семантично "малозначущих" одиниць. 

Окрім того, при обробці корпусу текстів, нам вбачається важливим застосування TF-IDF 
показника. TF-IDF – є статистичною мірою, яка дозволяє визначити ваговий коефіцієнт для кожного 
терму в документі. Кожен терм підраховується в контексті його представленості (зустрічаємості) як 
в окремому документі, так і в корпусі аналізованих документів3. Дана статистична міра в більшості 
використовується з метою класифікації документів. У нашому дослідженні вона з одного боку 
дозволить доповнити «стоп-словник», визначивши терми, які в досить вираженому ступені 
зустрічаються у всіх документах корпусу, а з іншого може бути використана для підвищення ваги 
термінів, що використовуються в документах, але мають більш низький загальний рівень вживаності. 
Окрім того, TF-IDF не представляє великого інтересу на рівні аналізу корпусу з чотирьох звернень, 
які організовані за одним зразком і використовують ідентичну «жанрову» лексику. Але, при роботі 

 
1 Вакуленко, М. (2015). Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз. Івано-Франківськ: 
Фоліант. 
2 Штерн, І. (1998). Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедія, словник. Київ: Артек. 
3 Оськина, К. (2016). Оптимизация метода классификации текстов, основанного на TF-IDF, за счет введения 
дополнительных коэффициентов. Вестник Московского государственного лингвистического университета, 
175-185. 
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з відкритим масивом документів, це дозволить виокремити дану лексику, виділивши її в якості 
жанрової особливості, без включення в кінцеву дискурсивну структуру. 

На другому етапі аналізу тексту відбувається саме робота в напрямку виділення структуруючих 
знаків дискурсу. На різних етапах дослідження алгоритм виділення ключових знаків нам бачився по-
різному, але його кінцева суть зводилася до того, що ми описували вище, а саме побудови мережі 
слів, здатних виражати дискурсивні підстави наявної системи. У процесі розробки і перевірки 
алгоритму автоматичного виділення дискурсивної структури з корпусу текстів (на прикладі звернень 
Президента України до ВРУ) нами були виявлені як методологічні, так і технічні недоліки, 
розроблюваного алгоритму, втім, вони в достатній мірі пов’язані, щоб описувати їх спільно. 

Отже, хотілося б відзначити-це неможливість отримання термінологічної мережі з тексту 
безпосередньо. У будь-якому разі участь у визначенні того чи іншого знака у якості вузлової точки 
ставала дослідницьким рішенням, а це, з одного боку, підриває суть формального автоматичного 
аналізу, а з іншого дає нам результати з низьким рівнем верифікованості (детальніше про це можна 
подивитися в інших наших публікаціях..). Крім того, нам не вдалося отримати від тексту досить 
структуровану ієрархічну мережу, як ми припускали спочатку. Замість цього ми отримували ряд 
категорій, прямий зв’язок підпорядкування серед яких встановити досить складно (якщо 
не редукувати все до найпростішого рівня). 

Окрім того, важливим є елемент контекстуального наповнення тих, або інших термінів. Тут ми 
маємо на увазі як усталені вирази, так і відносно «нейтральні» слова, що знаходять сенс в зв’язці 
з іншим термом. Даний рівень текстової (дискурсивної) організації можливо розглядати і аналізувати 
на рівні колокацій (словосполучень). В рамках проведеного дослідження звертати увагу варто було б 
на набір слів, які мають досить високий (вище певного порогу) рівень уживаності разом, що свідчить 
про деяку ступінь супідрядності і взаємопов’язаності (наприкл., Боротьба з корупцією, російська 
агресія тощо). Безумовно важливими є і анафоричні посилання на попередні слова тексту, реалізовані 
за допомогою займенників і займенникових слів1. 

Висновки: таким чином, формальний аналіз політичного дискурсу все ж вбачається можливим, 
проте потребує доробки першочергово на стадії епістемологічної відповідності між категоріями 
пошуку та можливостями технічної реалізації. Подальший розвиток алгоритму планується в сторону 
приведення категоріального апарату у відповідність з програмними можливостями автоматичного 
статистичного аналізу. А також продуктивним на даному етапі здається використання латентно-
семантичного аналізу (lsa)2 для побудови та уточнення прихованих внутрішньоструктурних відносин 
між термами текстового корпусу. Окрім того, розширення застосування того, що ми маємо на увазі 
під колокаціями (не варто плутати із сталими зверненнями (які в свою чергу все ж можуть 
представляти певний інтерес) та конвенційно і інституційно встановленими потребами 
в формулюваннях, зверненнях). Також, важливою вбачається ідея створення словника, що включає 
досить певну синонімію (сюди включені слова, які на досить очевидному рівні заміщають один 
одного і відносяться до одного і того ж внутрішньо текстового суб’єкту). 
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EFFICIENCY INDICATORS OF THE UKRAINIAN 
INFORMATION SPACE PROTECTION SYSTEM  
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ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ 

With the use of a systematic approach and the theory of evaluation of the effectiveness in complex 
systems,  the  article  formalizes  and  substantiates  the  indicators  of  the  effectiveness  of  the 
Ukrainian comprehensive protection system of  the  information space  from disinformation and 
propaganda campaigns of the Russian Federation. 
It has been shown that the maximum efficiency of the functioning of this system can be achieved 
by neutralizing  the efforts of  the aggressor  country  to  influence  the adoption of management 
decisions  beneficial  to  it,  based  on  disinformation,  propaganda,  or  the  use  of  manipulative 
technologies against the population of Ukraine; implementation of the strategy of state bodies of 
Ukraine and civil society to carry out own information attacks on the enemy’s information space 
aimed  to  create more «problems»  for  them,  than  they  create  for Ukraine; ensuring a balance 
between the use of censorship, sanctions and other restrictive propaganda and disinformation 
measures  and  the  observance  of  democratic  rights  and  freedoms of  citizens;  accelerating  the 
implementation of media literacy of all segments of the population of Ukraine. 
The  practical  application  of  the  developed methodology will  increase  the  level  of  information 
security of the state in the conditions of information war. 
Keywords: hybrid information aggression, information struggle, information war, efficiency of 
counteraction, propaganda, disinformation. 

Постановка проблеми. У рамках боротьби з негативними інформаційно-психологічними 
впливами та спротиву інформаційній війні, розв’язаній РФ, державними органами та громадськими 
організаціями України протягом останніх 6 років впроваджувались заходи обмежувального, 
інформаційно-роз’яснювального та контрпропагандистського характеру, ефективність яких, на думку 
експертів, є недостатньою через низку об’єктивних та суб’єктивних чинників. Зокрема: 

– в умовах глобального інформаційного обміну можливості України щодо боротьби 
з російською підривною пропагандою в Інтернеті шляхом блокування російських ресурсів та 
соціальних мереж обмежені, внаслідок чого цей захід, який на початковому етапі справді мав 
обмежувальний ефект, з часом перетворювався на дедалі менш ефективний; 

– рівень контрпропаганди в Україні є невисоким. Поки що не створено державної системи 
задіяння міністерств і відомств в алгоритмі проведення інформаційних операцій (оборонних і 
наступальних), не вибудовано інфраструктуру інформування іноземної аудиторії із використанням 
питомо українського контенту; 

– повільне налагодження системи масової медіаосвіти та виховання критичного мислення 
через недостатню кількість підготовлених вчителів та методичних матеріалів; слабку координацію 
дій державних структур, котрі не мають чіткого розуміння, які конкретно дії і з якими аудиторіями 
чи ресурсами здійснюють різні структури. 
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Тому проблема підвищення ефективності захисту національного інформаційного простору 
в умовах прихованого військового конфлікту з РФ є актуальною не тільки у теоретичному плані, а й 
вкрай потрібною щодо реалізації в практичній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам протидії впливу російської пропаганди 
та дезінформації присвячені роботи таких українських науковців як В. Горбулін, О. Литвиненко, 
Д. Дубов, М. Ожеван, В. Петров, Т. Черненко, В. Конах, Г. Почепцов, В. Карпенко, В. Ліпкан, 
В. Остроухов, Я. Короход, які у різні періоди аналізували інформаційний простір України, чимало 
авторів вказували на характерні риси інформаційної експансії Росії, яка використовує в своїх цілях 
вітчизняні ЗМІ для поширення неоімперіалістичних ідей. Такі дослідники як О. Саприкін, П. Шевчук, 
І. Костюк, О. Цуканова у різний спосіб аналізували проблеми інформаційних війн, розкривали 
сутність інформаційних впливів на українське суспільство. 

Що стосується безпосередньо теми даного дослідження, то вона розкрита, зокрема, у роботі 
А. Руднєвої1, де розглянуті питання ефективності інформаційної політики у сфері ведення 
інформаційної війни, запропоновані певні її критерії, хоча деякі положення даної праці мають 
дискусійний характер. 

Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні в Україні 
відсутні єдині наукові підходи до оцінювання ефективності впровадження заходів захисту 
національного інформаційного простору. Не розроблені показники та критерії такого оцінювання 
з орієнтацією на максимально позитивний результат, для отримання якого держава і суспільство 
формує та впроваджує заходи протидії дезінформаційно-пропагандистській кампанії РФ. 

Формулювання цілей статті. Завданням даної статті є дослідження показників ефективності 
системи захисту інформаційного простору України в умовах інформаційної агресії з боку РФ. 

Виклад основного матеріалу. Методологічною основою розв’язання даної проблеми є 
використання для оцінки ефективності впровадження заходів із захисту інформаційного простору 
(ІП) системного підходу, який має виходити з того, що результатом реалізації вказаного комплексу 
заходів у широкому сенсі цього поняття має бути фінальний результат дії усіх можливих 
впроваджених заходів захисту ІП. У більш вузькому сенсі йдеться про втілену мету, тобто досягнення 
бажаного стану захисту ІП, для чого власне і впроваджувались дані заходи. 

Уявляється можливим умовно розділити показники ефективності впровадження заходів 
із захисту ІП на загальні (універсальні) і специфічні (для конкретних органів державної влади, 
різноманітних закладів, установ, організацій незалежно від форм власності). Крім того, різні 
показники ефективності впровадження заходів із захисту ІП для суб’єктів, які їх впроваджують, 
можуть бути якісними або кількісними. 

Зокрема, у роботі А. Руднєвої2 як універсальні якісні показники ефективності заходів захисту 
ІП пропонується використовувати: безперервність процесу розвитку соціально-політичних процесів 
у суспільстві та їхню стійкість до зовнішніх деструктивних впливів; відповідність системи соціально-
політичних відносин держави до розвитку інформаційної цивілізації, набуття нових якостей, 
демократизації суспільних процесів. 

Інший фахівець у сфері реалізації державної інформаційної політики, політолог Г. Сідненко як 
загальні якісні показники розглядає: 

 ступінь виконання розроблених з метою реалізації державної інформаційної політики планів 
і програм; 

 ступінь досягнення поставлених цілей при вирішенні завдань державної інформаційної 
політики; 

 відповідність заходів з реалізації державної інформаційної політики її меті й завданням; 
 рівень і результати взаємодії суб’єктів реалізації державної інформаційної політики; 
 рівень залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації державної 

інформаційної політики; 
 результати роботи структур, створених суб’єктами реалізації інформаційної політики 

з метою вирішення їхніх завдань; 
 

1 Руднєва, А. (2014). Формування державної стратегії інформаційної війни України. Вісник Львівського університету. 
Серія філософсько-політологічні студії, 5, 53-61. <http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/5_2016/8.pdf>  
(2020, травень, 25). 
2 Руднєва, А. (2014). Формування державної стратегії інформаційної війни України. Вісник Львівського університету. 
Серія філософсько-політологічні студії, 5, 53-61. <http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/5_2016/8.pdf> 
(2020, травень, 25). 
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 рівень професійної підготовки посадових осіб суб’єктів, відповідальних за реалізацію 
державної інформаційної політики в сфері протидії деструктивним інформаційним впливам; 

 результативність реагування загальнодержавної системи протидії деструктивним 
інформаційним впливам на нові виклики й загрози; 

 вдоволення громадян ступенем захищеності своїх конституційних прав і свобод 
від деструктивних інформаційних впливів; 

 вектор спрямованості суспільної думки стосовно органів влади, соціально-економічної та 
політичної обстановки в країні й регіоні, результативності заходів у сфері протидії деструктивним 
інформаційним впливам; 

 рівень іноземної деструктивної інформаційної активності в інформаційній сфері країни, 
ступінь її впливу на морально-психологічний стан населення; 

 рівень радикалізації різних груп населення через деструктивні інформаційні впливи 
(як у цілому по країні, так і в окремих регіонах); 

 величина зниження ймовірності (ризику) завдання збитків інтересам особистості, 
суспільства й держави в інформаційній сфері внаслідок реалізації державної інформаційної політики 
в сфері протидії деструктивним інформаційним впливам1. 

Аналіз пропозицій фахівців у сфері реалізації державної інформаційної політики вказує 
на недостатню наукову опрацьованість питань визначення та впровадження у практичну діяльність 
показників ефективності системи захисту національного інформаційного простору в умовах протидії 
дезінформаційно-пропагандистській кампанії РФ. 

Для оцінки ефективності впровадження заходів із захисту ІП різними суб’єктами національного 
інформаційного простору, які беруть участь у протидії деструктивним інформаційним впливам, 
вбачається за можливе використання слабоформалізованих або неформалізованих показників. 

Для розробки таких загальних неформалізованих показників необхідно виокремити найбільш 
вразливі цілі та сфери соціально-політичного життя країни, на які в першу чергу спрямовуються 
деструктивні інформаційні впливи. Виходячи із аналізу цілей та завдань, які вирішує під час 
інформаційної війни держава-агресор2, доцільно виокремити такі найбільші вразливості: 

 політичні: дестабілізація суспільно-політичної ситуації, загострення соціальних, 
міжнаціональних та релігійних конфліктів, підвищення рівня соціально-політичної напруженості; 

 соціальні й економічні: погіршення соціально-економічної ситуації в державі (окремих 
регіонах) і зростання нерівномірного рівня розвитку регіонів, збільшення маргіналізації населення, 
майнової диференціації, зниження рівня соціального захисту населення; 

 правові: недосконала нормативно-правова база в сфері інформаційної безпеки, особливо 
з питань протистояння в інформаційній війні; 

 інформаційно-пропагандистські: маніпулювання громадською думкою і політичною 
орієнтацією населення держави з метою створення значної соціально-політичної напруги та стану, 
близького до хаосу; 

 культурно-освітні: деформація або відсутність соціально значимих цінностей у суспільстві, 
дискредитація фактів культурно-історичної та національної ідентичності народу; 

 організаційні: деградація системи державного управління, зниження рівня інформаційно-
аналітичного забезпечення органів влади та управління, інспірування помилкових управлінських 
рішень. 

Наступним кроком на шляху розробки показників ефективності системи захисту 
інформаційного простору є застосування теорії оцінювання ефективності складних систем. Згідно 
з цією теорією показник ефективності системи – це міра якості розв’язання системою проблем, які 
перед нею постали. Показники ефективності системи повинні бути обчислювальними. Їх значення 
можуть бути розмірними або безрозмірними величинами, які дозволяють кількісно оцінювати ефект 
застосування системи3. 

Основною вимогою при визначенні показника ефективності системи є відповідність 
(адекватність) цього показника цілі операції, яка відображається потрібним результатом. Крім того, 

 
1 Сидненко, Г.Ф. (2019). Информационное противодействие терроризму: политологический аспект. Москва: 
Триумф, Лучшие книги. 
2 Разуваев, В.Э. (2007). Правовые средства противостояния информационным войнам: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Москва. 
3 Барабаш, Ю.Л. (1999). Основи теорії оцінювання ефективності складних систем. Київ: НАОУ. 
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показник повинен задовольняти вимогам змістовності (повноти), чутливості та вимірності. Форма 
показника повинна бути за можливістю простою, а зміст показника – відповідати здоровому глузду 
(повинен піддаватися інтерпретації). 

За визначенням система призначена для вирішення задачі мінімізації розбіжностей між 
потрібним (бажаним позитивним) результатом і тим, який реально досягається. Оцінка ефективності 
системи здійснюється для прийняття керуючою особою (групою осіб) рішення, реалізація якого 
повинна привести до потрібного результату. 

Найважливішим етапом процесу оцінки ефективності є: 
 чітке і повне визначення мети і завдання, які вирішуються системою, що оцінюється; 
 основні фактори, що визначають ефективність функціонування системи; 
 умови, які обмежують можливості системи. 
Потім треба встановити зв’язки між зазначеними факторами і формалізувати ті із них, які 

піддаються формалізації. Після цього необхідно обрати критерій оцінки ефективності. Для 
забезпечення максимальної ефективності системи в процесі її функціонування використовуються 
критерії адаптивності. Оцінка ефективності за допомогою цих критеріїв повинна здійснюватися 
в реальному часі таким чином, щоб було можливим за результатами цієї оцінки змінювати параметри 
(структуру, завдання та алгоритми функціонування підсистем) системи до завершення відповідного 
етапу процесу її функціонування 1. 

Комплексна система захисту національного інформаційного простору (КСЗНІП) в умовах 
інформаційної війни є складною системою з функціонально різними підсистемами, які виконують 
різнопланові задачі на різних етапах її функціонування. Основними метою та завданнями цієї системи 
є мінімізація деструктивного інформаційного впливу на найбільш критичні й вразливі сфери 
соціально-політичного життя країни. 

До переліку функціональних підсистем КСЗНІП доцільно віднести: 
1. Систему забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері (здійснює аналіз 

потенційних та реальних загроз в інформаційній сфері з метою створення та вдосконалення 
механізмів (алгоритмів) прийняття відповідних рішень в системі державного управління; аналіз стану 
захищеності національного інформаційного простору та його стійкості щодо зовнішніх впливів); 

2. Систему швидкої протидії деструктивним інформаційним впливам (здійснює розпізнавання 
дезінформації, блокування її поширення; збільшення можливостей органів державної влади, ЗМІ та 
громадських організацій щодо виявлення й аналізу дезінформації; вироблення скоординованих і 
спільних відповідей органів державної влади, ЗМІ та громадських організацій на дезінформацію; 
залучення приватного сектору для боротьби з дезінформацією); 

3. Систему наступальної контрпропаганди та іномовлення (здійснює доведення достовірної 
інформації про Україну до іноземної аудиторії; проведення власних інформаційних атак 
на інформаційний простір країни-агресора); 

4. Систему гарантування доступу до інформації й свободи слова в умовах цензурних обмежень 
(в умовах гібридної війни передбачається дотримання базових гарантій свободи слова, оприлюднення 
лише того, що сприяє перемозі над ворогом та повністю/частково відповідає імперативам 
національної безпеки); 

5. Систему масової медіаосвіти та виховання критичного мислення щодо пропаганди та 
дезінформації (на постійній основі проводить формування стійкого імунітету населення всередині 
України до сприйняття будь-яких деструктивних наративів, меседжів, що виходять з держави-агресора). 

Із суті задачі максимізації ефективності КСЗНІП випливає повна неприпустимість компенсації 
одних показників ефективності підсистем КСЗНІП іншими, тобто потрібно забезпечити рівномірне 
«підтягування» усіх показників до їх найвищих рівнів. Тоді у відповідності до теорії оцінювання 
ефективності складних систем, показник ефективності КСЗНІП матиме такий формалізований 
вигляд: 

,)(max)( 
i

iЕЕ 
 

],1[),( NiЕi   - часткові показники ефективності підсистем; 

N  - кількість підсистем; 
  - параметри (змінні), які відображають фактори, що впливають на процес функціонування системи. 

 
1 Барабаш, Ю.Л. (1999). Основи теорії оцінювання ефективності складних систем. Київ: НАОУ. 
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Як вважають фахівці в сфері національної безпеки, специфічними якісними та кількісними 
показниками, які слід враховувати при оцінці ефективності функціонування системи забезпечення 
національної безпеки в інформаційній сфері, доцільно вважати: 

1) ступінь захищеності державних інформаційно-телекомунікаційних систем, мереж зв’язку 
спеціального призначення та інших мереж зв’язку, що забезпечують передачу закритої інформації, 
АСУ, електронних бібліотек, банків (реєстрів) інформації, тощо; 

2) рівень забезпечення контролю за дотриманням режиму таємності; 
3) кількість та цінність втрачених (знищених) інформаційних ресурсів; 
4) кількість та цінність несанкціоновано скопійованих інформаційних ресурсів; 
5) кількість та небезпечність впровадженої дезінформації; 
6) кількість заблокованих ресурсів і вилучених інформаційних матеріалів протиправного або 

деструктивного змісту; 
7) кількість та небезпечність впроваджених програмних закладок (шкідливого програмного 

забезпечення – вірусів, черв’яків, троянів, тощо); 
8) рівень взаємодії спеціальних служб і правоохоронних органів по лінії інформаційної 

протидії деструктивним інформаційним впливам на найбільш критичні й вразливі цілі та сфери 
соціально-політичного життя країни. 

З іншого боку, універсальним показником ефективності функціонування такої системи є її 
корисність, тобто перевищення цінності результатів функціонування системи над витратами 
(оцінюється відношенням результатів функціонування R до витрат на їх отримання S1): 

.)/max()( 11 SRЕ 
 

Згідно з теорією оцінювання ефективності складних систем, оцінка ефективності зазначених 
вище систем проводиться з метою прийняття конкретних рішень при аналізі і синтезі таких систем, а 
також в процесі їх функціонування. Такі рішення приймаються в результаті застосування критеріїв 
ефективності. Критерій ефективності – це правило, яке дозволяє співвідносити стратегії (системи), 
які характеризуються різноманітною ефективністю, і здійснити спрямований вибір стратегій (систем) 
із множини припустимих1. 

 Виходячи з цього, основними критеріями прийняття рішень та оцінки ефективності )(1 Е
можуть бути: 

 максимальний результат (оперативний, економічний, соціально-політичний, військовий 
ефект) при фіксованих (виділених) витратах (ресурсах, втратах); 

 мінімальні витрати ресурсів, засобів при фіксованому результаті (ефекті); 
 максимум корисності (співвідношення результатів і витрат – економічна ефективність – 

критерій «ефективність – вартість – спроможність до реалізації» – прибуток). 
В умовах гібридної війни на різних етапах функціонування системи забезпечення національної 

безпеки в інформаційній сфері можуть використовуватись всі зазначені критерії прийняття рішень 
залежно від ситуації, що складається в національному інформаційному просторі. 

Для визначення показників ефективності функціонування Системи швидкої протидії 
деструктивним інформаційним впливам )(2 Е  необхідно описати функціональну структуру такої 
системи: 

1-ий елемент системи – проводить моніторинг та аналіз інформаційних потоків з метою 
виявлення та ідентифікації деструктивних інформаційних впливів (дезінформації, пропаганди, 
маніпуляцій, тощо); 

2-ий елемент системи – оцінювання можливої шкоди (ризиків), якої може завдати впроваджений 
деструктивний інформаційний вплив, тобто його небезпека для людини, суспільства, держави; 

3-ій елемент системи – вироблення та реалізація скоординованих і спільних відповідей органів 
державної влади, ЗМІ та громадських організацій на виявлений деструктивний інформаційний вплив; 

4-ий елемент системи – залучення науковців та фахівців у сфері інформаційного протиборства 
до методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення захисту інформаційного простору 
(створення та подальше удосконалення алгоритмів ефективної протидії деструктивним 
інформаційним впливам). 

 
1 Барабаш, Ю.Л. (1999). Основи теорії оцінювання ефективності складних систем. Київ: НАОУ. 
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Рис. 1. Елементи Системи швидкої протидії деструктивним  
інформаційним впливам 

Цільовим завданням системи є нейтралізація ворожих дезінформаційно-пропагандистських 
кампаній шляхом швидкої та ефективної протидії деструктивним інформаційним впливам,  
що має на меті звести ефективність проведення заходів з дезінформації та пропаганди до мінімуму  
(в ідеалі – до нуля). 

З іншого боку, критерієм ефективності проведення дезінформаційно-пропагандистських 
заходів є оцінка того, наскільки вдалося вплинути на об’єкт дезінформування, спонукати його 
до прогнозованих дій (у визначених суб’єктом межах) щодо прийняття відповідного рішення 
на підставі доведених (дез)інформаційних матеріалів1. До того ж, небезпека дезінформації та 
пропаганди полягає не лише в можливості отримання якоїсь конкретної переваги, на яку вони, власне, 
і були спрямовані, а ще й у тому, що навіть один успішний інформаційний вплив має продовжуваний 
дезорієнтаційний ефект, оскільки негативно впливає на здатність об’єкта критично та об’єктивно 
оцінювати іншу (наступну) інформацію. 

Таким чином, якісним показником ефективності Системи швидкої протидії деструктивним 
інформаційним впливам є експертна оцінка нейтралізації намагань вплинути на прийняття вигідних 
для супротивника управлінських рішень, що базувались на дезінформації, пропаганді,  
або застосуванні маніпулятивних технологій. 

Оскільки характерними особливостями російської інформаційної агресії є масована пропаганда 
та величезні обсяги дезінформації, оперативність та швидкість її продукування й постійне 
повторювання під час трансляції багатьма каналами засобів масової інформації на тлі відсутності 
логіки та байдужості до істинного стану речей (реальності)2, то логічно прийняти як кількісний 
показник ефективності Системи швидкої протидії деструктивним інформаційним впливам 
максимальну кількість нейтралізованих (заблокованих, спростованих, тощо) найбільш шкідливих 
інформаційних повідомлень (Np) за умови фіксованих (обмежених) витрат (S2) ресурсів 
(матеріальних, часових, людських): 

).(max)( 22 constSNЕ p 
 

У доповіді RAND Corporation «Брандспойт брехні» – модель російської пропаганди» 
зазначається, що протистояння російській пропаганді не можна звести до зняття з онлайну 
окремого повідомлення чи заборони окремого ЗМІ. Окрім того, спростування потребує величезних 
зусиль і є вкрай витратним. Отже, пропаганда може бути більш ефективно знівельована,  
лише за умови, якщо аудиторія отримає правдиву інформацію раніше, ніж брехню. Тому автори 
доповіді вважають за потрібне діяти «на випередження», а саме: надавати правдиві факти 
для розуміння реальної ситуації, які знадобляться після того, як будуть спростовані брехливі тези; 

 
1 Шлапаченко, В.М. (2013). Дезінформація як спосіб інформаційно-психологічного впливу. Інформаційна 
безпека людини, суспільства, держави, 2, 78-86. 
2 Paul, C., Matthews, M. (2016). The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model. The Rand Corporation. 
<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html> (2020, May, 25). 
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постійно попереджати про можливість дезінформації з боку джерел з РФ; повторювати доведені 
спростування фейків1. 

Як вважає британський експерт Глен Грант (Glen Grant), «Україна завжди перебуває на один 
крок позаду від Росії. Виграшною стратегією України мають бути дії на випередження, тобто Україна 
повинна бути на крок попереду»2. Виходячи з цього, Система наступальної контрпропаганди та 
іномовлення має реалізовувати стратегію державних органів України та громадянського суспільства 
щодо здійснення власних інформаційних атак на інформаційний простір супротивника з метою 
створення йому більших «проблем», аніж він створює Україні, які відволікатимуть його та 
не дозволятимуть йому зосередитись на інформаційній війні проти України. 

З іншого боку, поширення Україною в російському інформаційному просторі світоглядних та 
ціннісних установок, пов’язаних із західною цивілізацією та Європою, українських національних 
ідентичностей у різних формоутвореннях української історії, культури, музики, літератури, кіно, 
тощо, та їх відмінностей від російських («Україна та Росія – не один народ»), об’єктивної 
(неупередженої) інформації про події, що відбуваються в Україні, в Росії та на міжнародній арені, 
сприятиме збільшенню прибічників припинення агресивної неоімперської політики розширення 
«русского мира», зосереджуватиме увагу росіян на їх власних проблемах. 

Таким чином, кількісним показником такої Системи є відсоток населення Росії (М), який 
виступає проти агресивної зовнішньої політики РФ, захоплень територій сусідніх держав та створення 
(відновлення) «Радянського Союзу 2.0» та, відповідно, за припинення інформаційної війни. Стратегія 
максимізації цього показника через впровадження ефективної Системи наступальної 
контрпропаганди та іномовлення є її цільовим завданням та формалізовано виглядає так: 

.max)(3 МЕ 
 

Якісним показником ефективності такої Системи є оцінка ступеня агресивності риторики Росії 
щодо світового співтовариства, сусідніх країн, у тому числі щодо України, Грузії, Польщі, Чехії, країн 
Балтії. Як індикатор агресивності російської риторики можна використати частоту 
збільшення/зменшення просування в інформаційному просторі міфологем та деструктивних 
наративів, створених російською пропагандою за останні 7 років: в Україні, яку захопили праві 
радикали, панує фашистська ідеологія, Україна – «нацистська держава», глава української держави – 
«нацист»3; якби Крим та Донбас своєчасно не відокремились від України, їхнє населення стало би 
жертвою «карателів»; анексія Криму – це вільне вираження права кримчан на самовизначення; 
євроінтеграція провалилася, Україна Європі не потрібна, її використовують у своїх меркантильних 
інтересах та як сировинний придаток4, на сході України йде «громадянська війна», а не війна 
з російським агресором («їхтамнетами») та інші. 

Державне правове та адміністративне регулювання інформаційного простору в умовах 
іноземної агресії потребує дуже виваженої державної інформаційної політики з урахуванням питань 
захисту вітчизняного інформаційного простору, але з дотриманням базових гарантій свободи слова. 
Навіть у рішеннях ЄСПЛ йдеться, що «законодавче регулювання інтернету – це обов’язок держави. 
Проте мають дотримуватися ті гарантії, які стосуються свободи слова»5. 

 
1 Paul, C., Matthews, M. (2016). The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model. The Rand Corporation. 
<https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html> (2020, May, 25). 
2 Glen Grant: How Ukraine can build an army to beat Putin (2018). Kiev Post. 
<https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-ukraine-can-build-army-beat-putin.html>  
(2020, June, 02). 
3 Пєсков пообіцяв продовження агресивної риторики проти України на росТБ. (2020). gazeta.ua. 
<https://gazeta.ua/articles/politics/_pyeskov-poobicyav-prodovzhennya-agresivnoyi-ritoriki-proti-ukrayini-na-
rostb/967044> (2020, червень, 02). 
4 Барандій, М., Шестоперова, В., Шутяк Ю. Журналістика vs міфотворчість: хто і що формує імідж України 
в Європі. mind.ua. <https://mind.ua/openmind/20172752-zhurnalistika-vs-mifotvorchist-hto-i-shcho-formue-imidzh-
ukrayini-v-evropi> (2020, червень, 02). 
5 Міжнародні та національні стандарти свободи слова в Інтернеті. ppl.org.ua. 
<https://www.ppl.org.ua/bibliotech/mizhnarodni-ta-nacionalni-standarti-svobodi-slova-v-interneti>  
(2020, червень, 02). 
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Саме для розв’язання цієї проблеми необхідна Система гарантування доступу до інформації й 
свободи слова в умовах цензурних обмежень, спричинених агресією Росії, що дозволить: 

– ще до ухвалення будь-яких законодавчих ініціатив із регулювання інформаційного простору 
проводити консультації з представниками громадських організацій, які знаються на правах людини і 
можуть вказати на можливі негативні моменти; 

– розробити чіткі і прозорі правила Інтернет-регулювання і визначити суб’єктів такого 
регулювання, а саме: які державні інституції є суб’єктами інтернет-регулювання та на підставі чого 
вони мають ухвалювати відповідні рішення. Ці правила мають розроблятися відкрито, за участі 
представників громадськості та медіа-індустрії й мають бути чіткими і зрозумілими, зафіксованими 
в нормативно-правових документах, не змінюватися ad hoc; 

– на час гібридної війни та російської інформаційної агресії розробити та укласти спеціальні 
Етичні кодекси журналістики, в яких упровадити найкращий світовий досвід (передусім – 
американський) гнучкого поєднання цензури й «м’якої» пропаганди1. 

Ураховуючи світовий досвід в сфері захисту свободи слова якісним показником ефективності 
цієї Системи можна вважати загальноприйнятий світовий рейтинг свободи слова в Україні, який 
щорічно укладає міжнародна організація «Репортери без кордонів» (РБК) – «Індекс свободи преси 
у світі»2. Індекс базується на анкеті, що надсилається організаціям-партнерам РБК (14 груп на п’яти 
континентах) та її 130 кореспондентам по всьому світу, а також журналістам, науковцям, юристам та 
громадським правозахисним організаціям. Методологія укладення індексу базується на об’єктивних 
показниках (кількість нападів на журналістів та ЗМІ, арештів, випадків цензури, непрямих засобів 
тиску на пресу, кількість інших злочинів, тощо) та на оцінках міжнародних і місцевих експертів. 

У звіті РБК на початку 2020 р. серед проблем зі свободою слова в Україні вказані наступні 
проблемні ситуації: 

1) недостатнє фінансування нових незалежних державних мовників; 
2) доступ до інформації; 
3) маніпуляції в медіа; 
4) порушення конфіденційності джерел; 
5) кібератаки; 
6) боротьба з «фейковими новинами» (йдеться зокрема про український законопроект, 

покликаний забезпечити більш ефективну протидію дезінформації). 
В організації «Репортери без кордонів» додали, що на ситуацію зі свободою слова в Україні досі 

впливає «інформаційна війна з Росією, яка спричинила негативні наслідки», а саме: заборони 
на російські ЗМІ та соціальні мережі, чорний список іноземних журналістів та судові процеси. 
«Підконтрольний сепаратистам схід країни як і раніше є простором без критичних журналістів та 
іноземних спостерігачів»3. 

Що стосується кількісного показника ефективності Системи гарантування доступу 
до інформації й свободи слова в умовах цензурних обмежень, то дослідження в цій сфері (наприклад, 
щорічне моніторингове дослідження Інституту масової інформації «Барометр свободи слова»4) 
пропонує такий показник як кількість порушень свободи слова в Україні, основними складовими 
(критеріями) якого є: кількість перешкоджань законній журналістській діяльності (N1), погроз (N2), 
побиття (N3), ненадання доступу до інформації (N4), кібератаки та юридичний тиск (N5). Виходячи 
з цього, цільовими завдання Системи буде мінімізація кількості порушень свободи слова при 
обґрунтованих цензурних обмеженнях, введених з метою протидії інформаційній агресії: 

).NNNNmin(NЕ 54321 )(4 
 

 
1 Ожеван, М.А. (2015). Свобода слова та її обмеження в умовах війни: американський досвід та його проекції 
на Україну. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки», 5. 
2 Data of press freedom ranking 2020. Reporters Without Borders. <https://rsf.org/en/ranking_table> (2020, червень, 03). 
3 Україна погіршила показники свободи преси, але піднялася в рейтингу – «Репортери без кордонів» (2020). 
Detector Media. <https://detector.media/community/article/176505/2020-04-21-ukraina-pogirshila-pokazniki-
svobodi-presi-ale-pidnyalasya-v-reitingu-reporteri-bez-kordoniv/> (2020, червень, 03). 
4 Барометр свободи слова. Інститут масової інформації. <https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova> 
(2020, червень, 03). 
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Проблеми впровадження ефективної Системи масової медіаосвіти та виховання критичного 
мислення щодо пропаганди та дезінформації пов’язані як з специфікою самої навчальної дисципліни, 
так і з реаліями вітчизняної системи освіти. Дослідження в цій сфері, проведені НІСД ще у 2015 році1, 
показують, що для успішного розвитку Системи медіаосвіти в Україні необхідно виконати низку 
ключових завдань: 

1) спеціалізована підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів за напрямками сучасної 
медіаосвіти; розробка нових навчально-методичних матеріалів у сфері медіаосвіти; додаткова 
перепідготовка (підвищення кваліфікації) вчителів і викладачів ВНЗ; 

2) інтеграція елементів медіаосвіти у навчально-виховний процес з використанням 
можливостей наявних навчальних предметів та виховних заходів; 

3) розвиток медіаосвіти дорослого населення за трьома основними напрямами: (а) медіаосвіта 
батьків учнів середніх шкіл; (б) медіаосвіта як невід’ємна частина сучасної громадянської освіти; 
(в) медіаосвіта як необхідний засіб забезпечення успішності сучасного фахового навчання, у тому 
числі самостійного. 

Окремим складним завданням Системи медіаосвіти є необхідність підвищення рівня 
медіаграмотності старших вікових категорій (групи «55-64 рр.» та «65+») або інших цільових груп, 
що не охоплені системою медіаосвіти, які залишається поза увагою не лише відповідної державної 
політики, але часто і грантових освітніх проектів в цій сфері2. 

Вирішення перелічених завдань є цільовим призначенням Системи масової медіаосвіти та 
виховання критичного мислення. Якісним показником ефективності такої Системи можуть бути 
експертні оцінки на основі статистичних даних Євростату та Держстату України, а також 
міжнародних досліджень (зокрема, даних Світового економічного форуму), які визначають 
рейтингові позиції кожної країни за низкою базових критеріїв (професійний рівень викладачів; 
культурний рівень студентів, їх зацікавленість у якісній освіті; матеріально-технічна база ВНЗ; 
відповідність викладання сучасним вимогам; зв’язок між якістю викладання, авторитетом викладачів 
серед студентів і розміром зарплат; корумпованість викладацького складу; тощо). 

Оскільки загальною метою медіаосвіти науковці вважають досягнення медіаграмотності, а, 
у свою чергу, медіаграмотністю вважають необхідне для сучасної особистості вміння критично 
мислити, від якого залежить виживання нашої держави в умовах інформаційної війни, то кількісним 
показником успішності функціонування цієї Системи можна вважати зовнішнє незалежне 
оцінювання медіаграмотності (тестування на рівні з іншими предметами ЗНО) в масштабах всієї 
країни, або на початковому етапі – в системі середньої та вищої освіти3. 

У формалізованому вигляді цей показник можна виразити як успішність впровадження заходів 
в Системі медіаосвіти, спрямованих на збільшення усереднених результатів тестування 
медіаграмотності (Т): 

.max)(5 ТЕ 
 

Отже, формула показника ефективності розглянутої комплексної системи захисту 
національного інформаційного простору у загальному формалізованому вигляді дорівнює: 

.maxminmax)(max)/max()( 21 Т)NNNN(NМSNSRЕ 54321p 
 

Таким чином, ефективна державна інформаційна політика під час інформаційної агресії має 
бути адаптивною, що передбачає можливість оперативного реагування в процесі функціонування 

 
1 Іщенко, А.Ю. (2015). «Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння гуманітарної 
агресії». Аналітична записка. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/mediaosvita-yak-chinnik-
pidvischennya-yakosti-osviti-ta-zasib> (2020, червень, 03). 
2 Черненко, Т.В. (2019). Міжнародний досвід впровадження медіаграмотності для окремих цільових груп: 
можливості для України. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/mizhnarodniy-dosvid-
vprovadzhennya-mediagramotnosti-dlya> (2020, червень, 04). 
3 Бородянський запропонував додати до ЗНО тест на медіаграмотність (2019). <https://ms.detector.media/ 
media-i-vlada/post/23799/2019-11-15-borodyanskii-zaproponuvav-dodati-do-zno-test-na-mediagramotnist/>  
(2020, червень, 04). 
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комплексної системи на поточну інформацію, яка надходить щодо змін умов її функціонування. 
Сутність адаптивності також полягає в зміні параметрів, структури і алгоритмів функціонування 
КСЗНІП на основі не тільки апріорної інформації, але і поточної, а також інформації, що 
прогнозується, з метою досягнення максимального показника або ж збереження певного показника 
ефективності комплексної системи )(Е  при змінах умов функціонування цієї системи. 
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FACEBOOK AD BOYCOTT:  
THE PROBLEMS OF BRAND SAFETY 
Ліна Вежель, к. філол. н. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

РЕКЛАМНИЙ БОЙКОТ FACEBOOK:  
ПРОБЛЕМИ З БЕЗПЕКИ БРЕНДІВ 

One of the aspects of digital advertising ecosystem that attracted attention during the pandemic 
and The Black Lives Matter movement was the role of brand safety tools. 
The aim of the study is to characterize the problem of brand safety and to analyze strategies for 
its  provision  in  the  digital  environment.  The  coronavirus  will  change  marketing  tactics  only 
temporarily. But the Black Lives Matter movement will fundamentally transform how companies 
operate externally and internally.  
In light of the protests sweeping the world in support of social and racial justice, advertisers are 
now re‐thinking their tolerance in the context of entire media platforms and ecosystems. 
Advertisers  want  Facebook  to  clean  up  its  act  and  to  become  a  quality  media  environment 
by better policing the content being shared on its platform. 
Keywords: brand safety, coronavirus, block list, boycott, BLM movement. 

Одним з аспектів екосистеми цифрової реклами, який привернув до себе увагу в період 
коронавірусної пандемії та руху The Black Lives Matter, – роль інструментів забезпечення безпеки 
бренду. 

Мета дослідження – охарактеризувати проблеми безпеки бренду та проаналізувати стратегії її 
забезпечення у цифровому середовищі. Якщо коронавірус тимчасово змінив маркетингові підходи, 
то рух Black Lives Matter докорінно трансформує діяльність компаній не тільки на внутрішньому, але 
й на глобальному ринках. 

В умовах протестів, що охопили весь світ, в підтримку соціальної та расової справедливості, 
рекламодавці тепер переосмислюють свою толерантність у контексті цілих медіа-платформ і 
екосистем. Вони вимагають, щоб Facebook скоординував свої дії для ефективного контролю 
контентом, що розповсюджується на його платформі. 

Рекламний бойкот Facebook дає маркетологам шанс продемонструвати серйозність ставлення 
до внесення суттєвих змін після жахливих обставин смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі, і 
наполягати на тому, щоб корпорації та техногіганти допомогли покласти край системному расизму 
в США і за його межами. 

Постановка проблеми. Криза безпеки бренду, яка вперше привернула увагу рекламодавців 
у 2017 році, сьогодні ще більше поглиблюється. Мільйони одиниць контенту, створеного 
користувачами по всьому світу, щодня додаються на платформи, метод модерації – алгоритмічний та 
ручний – не завжди працює, бо замість того, щоб генерувати мільйони категорій і характеристик та 
їхніх ймовірностей для кожного зображення і кожного кадру відео (це дозволяє коригувати в режимі 
реального часу і деталізувати відправку рецензентам для підтвердження), значна кількість 
виробничих фільтрів, зазвичай, нагадують бінарні1. Тобто вони або позначають зображення для 
видалення/перегляду, або ні. А це ускладнює об’єднання потужностей машини і здібностей фахової 
людини-рецензента. Крім того, алгоритми не налаштовані розрізняти контекстні особливості 

 
1 Вежель, Л. Цифрова модерація контента: корпоративні інтереси та громадянські цінності.  
<https://ccs-center.com.ua/?p=360>. (2020, червень, 26). 
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геопозиційних явищ, наприклад мовно-лінгвістичних інтерпретацій чи історичного дискурсу лише 
тому, що машин цьому поки що не вчать. 

Керівництво Facebook, та їхні колеги з інших соціальних мереж вчасно не осягнули факт 
становлення нової глобально-публічної реальності, де динамічна та наддинамічна робота 
із комунікаціями як у глобальному масштабі, так і з середовищами життя громад вийшла на перший 
план. Ця одночасна двовекторність і визначає нині сутність ситуації в публічному просторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на активний інтерес наукової 
спільноти до сутності брендингу, до теперішнього часу немає серйозних узагальнюючих робіт, 
присвячених комунікаційним та контентним аспектам безпекового функціонування у цифровому 
середовищі, які б враховували перманентні зміни глобального та технологічного характеру. 

Нетривалий період використання можливостей реклами, розміщеної автоматизованим 
способом, та наслідки від процесу управління рекламними активностями для безпеки бренду, 
обумовлює специфіку вибору теоретичних джерел, так як в українській науковій літературі не існує 
достатньої кількості інформації, ми посилаємося на праці зарубіжних колег і використовуємо 
тематичні матеріали, що опубліковані в періодичних виданнях, звіти профільних компаній, 
присвячені як «програматік», «безпеці бренду», так і рекламному ринку в цілому. 

Виклад основного матеріалу. На тлі невизначеності, пов’язаної з коронавірусною пандемією, 
що охопила світ, а також швидкою зміною цифрового ландшафту в 2020 році проблема безпеки 
бренду знову опинилася в центрі уваги рекламодавців і видавців. 

Рекламодавці, які проявляють все більшу обережність відносно того, де може з’явитися їхня 
реклама, проводять кампанії стримано і відповідально, ніж будь-коли раніше. В умовах сьогоднішніх 
реалій веб-трафік новинних і медійних ресурсів зростає, але паблішери не бачать віддачу 
від рекламних доходів, оскільки маркетологи використовують блокування ключових слів та списки  
URL-адрес. 

Згідно з даними Integral Ad Science, у лютому «коронавірус» став другим за поширеністю 
словом у «чорному» списку для новинних видавців (у січні був восьмим) . Він блокувався більше 
38 мільйонів разів у новинних доменах1. 

Списки ключових слів забороняють показ оголошень поруч з контентом, який може бути 
нерелевантним та небажаним, на підставі появи певних слів в URL-адресі статті. 

Наприклад, день рекламного розміщення на головній сторінці Guardian коштує $ 98000 (згідно 
з прайсом). За перші два тижні березня британські видання не дорахувалися 20% рекламних доходів 
з головної сторінки у порівнянні з першим тижнем лютого. І на 40% скоротився таргетинг на головні 
сторінки новинних видань на відкритих рекламних біржах. 

Бюро інтернет реклами (IAB) визначає безпеку бренду як створення безпечного середовища 
онлайн рекламування, елімінування фінансування контенту і послуг, які порушують авторське право2. 

На нашу думку, таке визначення не враховує викликів, ризиків та загроз, які виникають 
у брендів в інтернет середовищі, починаючи від забезпечення закупівлі та розміщення в якісному 
інвентарі, Data Safety, дезінформації, закінчуючи цифровим втручання в онлайн фіксацію та 
наслідками від застосування імерсивних технологій у поєднанні з deep-fakes. 

У міру того як маркетологи прагнуть до більшого контролю і вимагають впевненості 
в контекстних рішеннях, які вони впроваджують, застаріла тактика минулих років поступається 
місцем більш детальному підходу, орієнтованому на бренд відповідність 

Якщо коронавірус змінив маркетингову стратегію, то рух Black Lives Matter докорінно 
трансформує діяльність компаній не тільки на внутрішньому, але й на глобальному ринках. Це тема, 
яка зачіпає кожну людину на емоційному рівні з точки зору ідентичності, історії та суспільства. 

«Расизму немає місця у світі та у соцмережах. Coca-Cola призупинить платну рекламу на всіх 
платформах в усьому світі щонайменше на 30 днів. Ми використаємо цей час на те, щоб переглянути 
свою рекламну політику і визначити, чи потрібні зміни. Ми очікуємо більшої відповідальності та 
прозорості від наших партнерів серед соціальних медіа», — заявив президент і головним операційним 
директор компанії Coca-Cola Джеймс Квінсі3. 

 
1 Вежель, Л. Новинний бізнес в епоху COVID-19: дистанціювання брендів та інші прикрощі.  
<https://ccs-center.com.ua/?p=270>. (2020, березень, 23). 
2 Haddon, M. The Ultimate Guide to Brand Safety. <https://blog.bannerflow.com/the-ultimate-guide-to-brand-safety/>. 
3 Coca-Cola suspends social media advertising despite Facebook changes. BBC News. 
https://www.bbc.com/news/business-53204072 (2020, червень, 27). 
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Reddit представив оновлені правила та заблокував за «мову ворожнечі» близько двох тисяч 
сабреддітів, включаючи присвячене Дональду Трампу співтовариство і сторінки з мемами. 

Через образливий зміст в одному з відеоматеріалів популярна платформа з проведення 
стрімінгу Twitch тимчасово заблокувала сторінку кампанії президента США Дональда Трампа. 

YouTube заборонив кілька відомих каналів прихильників домінування білої раси, що належать 
Стефану Моліньє, Девіду Дьюку і Річарду Спенсеру. 

Всі співробітники американського агентства Periscope звільнилися через опір материнської 
компанії Quad руху BLM. 

«З огляду на нашу структуру відповідальності і поляризовану атмосферу в США, ми вирішили, 
що починаючи з кінця року, принаймні до кінця року, не будемо розміщувати рекламу брендів 
в соціальних мережах на новинних платформах Facebook, Instagram і Twitter в США», – йдеться 
у прес-релізі концерну Unilever1. 

Те, що в кінці червня почалося з закликів груп за громадянські права до компаній призупинити 
розміщення рекламних оголошень в Facebook та Instagram, переросло в перманентну кризу для 
технологічного бренда. Протягом 24-годин корпоративні гіганти Verizon, Unilever і Coca-Cola 
оголосили, що вони відмовляються від реклами в рамках кампанії «Stop Hate for Profit». Організатори 
намагаються чинити тиск на Facebook з метою більш активного моніторингу, модерації і 
демонетизації ненависницьких висловлювань та іншої дезінформації. 

Станом на 25 липня в загальнодоступній електронній таблиці Google Drive, що підтримується 
Sleeping Giants, – 1118 компаній, що приєдналися до бойкоту. 

Компанія Disney не робила офіційних заяв, однак призупинила рекламу своїх сервісів 
у соцмережі. Скорочення маркетингових витрат включає припинення рекламування стрімінгового 
сервісу Disney + в Facebook та Instagram, а також Hulu – іншого сервісу передплати, що належить 
The Walt Disney Company. За даними WSJ, інші підрозділи Disney також переглядають свою рекламну 
політику. Зокрема, рекламні оголошення Freeform, кабельного і супутникового телеканалу, що 
належить Disney – ABC Television Group, також практично зникли з платформи. За підсумками 
перших шести місяців 2020 року Disney стала найбільшим рекламодавцем Facebook в США. Тільки 
на рекламу для свого стрімінгового сервісу Disney + компанія виділила близько $ 210 млн., згідно 
з даними дослідницької компанії Pathmatics Inc2. 

Те, з чим стикаються рекламодавці, — це як узгодити свої зобов’язання щодо захисту 
від расистської риторики з традиційними методами ведення бізнесу на величезній соціальній 
платформі. Оголошення, що купуються брендами, включаючи Walt Disney, Amazon, Microsoft через 
постачальників рекламних технологій, з’являлися поруч із статтями, що поширюють ненависницькі 
висловлювання і дезінформацію про протести в період з 22 по 26 червня, згідно з Глобальним 
індексом дезінформації3. Це сталося в той же час, коли багато хто з цих компаній публічно 
засуджували расизм. 

«Ви починаєте бачити, як рекламодавці ретельніше обмірковують, де вони купують рекламу, і 
як вони впливають на суспільство», — заявив Джеррі Дайкин, медіа-директор GlaxoSmithKline 
в EMEA. «Програмні технології роблять акцент на досягненні потрібних споживачів, а 
не на контексті, в якому це відбувається. Це призвело до того, що багато маркетологів виявилися 
далеко від голосів справжньої журналістики і якісного контенту». 

У міру того, як кожна нова компанія приєднується до бойкоту, економічний тиск 
на техногіганта зростає. Подібну ситуацію пережив колись Alphabet Inc. У 2017 році Verizon, Walmart, 
Pepsi та інші зняли свою рекламу з платформи YouTube після розслідування The Times, яке показало, 
що Google запускає рекламу поруч з контентом нацистських і терористичних груп. Google відповів 
публічним вибаченням і набором істотних змін у своїй рекламній політиці, посиливши контроль 
над тим, які канали можна монетизувати. У 2019 році Disney, Nestle та Epic Games прибрали рекламу 

 
1 Makena, Kelly. Unilever will pull ads from Facebook, Instagram, and Twitter for the rest of the year. 
<https://www.theverge.com/2020/6/26/21304619/unilever-facebook-instagram-twitter-ad-boycott-spending-dove-hellmans>. 
(2020, червень, 26). 
2 Vranica, S. (2020). Disney slashes ad spending on Facebook amid growing boycott. 
<https://www.marketwatch.com/story/disney-slashes-ad-spending-on-facebook-amid-growing-boycott-2020-07-
18?mod=mw_latestnews>. (2020, липень, 18). 
3 Seb, Joseph. With the Facebook ad boycott, the push for inclusivity arrives in ad buying. 
<https://digiday.com/media/were-going-to-use-our-messaging-and-dollars-to-support-social-justice-facebook-boycott-
reflects-wider-need-to-make-media-planning-inclusive/>. (2020, червень, 30). 
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через скандал з сексуальною експлуатацією дітей. У підозрілих коментарях під дитячим 
відеоконтентом на Youtube почали зустрічатися посилання на закриті чати та групи в зашифрованих 
месенджерах. Там злочинці продавали архіви з забороненим контентом, який включає зображення 
сексуальної експлуатації дітей. 

Великі бренди, що утримували рекламні кошти, зазвичай відновлювали свою діяльність 
на платформі після того, як компанія вносила зміни. В результаті YouTube сьогодні більш 
контрольований і ретельно модерується, хоча його фундаментальна модель не змінилася. Це 
призводить до проблем в інших сферах, таких як «підштовхування» користувачів до все більш 
поляризованого та екстремального контенту за допомогою алгоритмів рекомендацій1. 

Марк Цукерберг відреагував на критику та заявив, що соціальна мережа заборонить 
ненависницькі висловлювання в рекламі, розміщеній в соціальній мережі, а також буде маркувати 
публікації, які можуть заслуговувати на увагу і бути цінними для громадських інтересів, але 
порушують політику компанії. 

У 2019 році був створений Глобальний альянс за відповідальні медіа (GARM), мета якого – 
боротьба з пропагандою насильства та дискримінації на різних платформах. GARM планує створити 
загальну методологію для визначення того, який контент є шкідливим, в тому числі за допомогою вже 
наявних 11 категорій: військовий конфлікт; непристойність; нелегальні наркотики; ненормативна 
лексика; зброя; кримінал; смерть / травми; онлайн піратство; ненависницькі висловлювання; 
тероризм, спам / заборонені сайти; тютюн. Розробляються технічні стандарти, що запобігають показу 
оголошень поруч з цим контентом, і система для вимірювання ефективності. 

Галузевий орган, що складається з найбільших рекламних компаній світу, в тому числі кількох 
Big Tech, погодився спільно оцінити деякі проблеми з Facebook, у тому числі вирішити, як визначити 
"розпалювання ненависті". 

Нещодавно опублікований Facebook аудит, який проводився протягом останніх двох років, 
виявив істотні проблеми у підході компанії, особливо до політичної риторики. Нові заходи 
технологічного гіганта не вирішать усіх проблем, але торкнуться кількох ключових сфер, у тому 
числі2: 

– Оцінка розробки і застосування політики монетизації партнерів; 
– Забезпечення реалізації концепції відповідності бренду 4А / Глобального альянсу 

за відповідальні медіа (GARM) і дотримання стандартів Ради з медіа рейтингу (MRC) щодо безпеки 
бренду; 

– Участь у Всесвітній федерації рекламодавців Глобального альянсу за відповідальні медіа 
для узгодження стандартів і визначень безпеки бренду, масштабування освіти, загальних 
інструментів, систем і незалежного нагляду за галуззю; 

– Сертифікація незалежних груп, таких як Digital Trading Standards Group, яка перевіряє 
рекламні процеси на відповідність принципам належної практики JICWEBS і є вимогою для 
досягнення Золотого стандарту Бюро інтерактивної реклами. 

Компанія стверджує, що спрямовує зусилля на те, щоб її політика була більш інклюзивної і 
охоплювала проблеми, порушені промисловими і правозахисними групами. Facebook також буде 
публікувати свої звіти про дотримання стандартів спільноти щоквартально. Наступний звіт 
планується випустити в серпні цього року. 

Технологічні платформи, як і раніше, зберігають за собою право визначати, що таке 
«розпалювання ненависті». Так, прес-секретар YouTube стверджує, що компанія демонструє 
прихильність співпраці з GARM і галуззю в цілому для послідовного виявлення і обробки шкідливого 
контенту з метою створення більш стійкої та здоровою цифрової екосистеми для всіх, але проводить 
власну незалежну політику оцінювання ненависницьких висловлювань, в тому числі означує її 
в більш широкому сенсі в деяких випадках. 

Представники Twitter звертають увагу на те, що компанія є активним членом GARM, підтримує 
рух до галузевих стандартів і основ монетизації контенту та прагне продовжувати співпрацю 
з лідерами галузі, щоб знайти рішення для промоції здорового громадського обговорення. 

 
1 Вежель, Л. Рекламний бойкот Facebook: переломний момент у трансформації світових брендів чи вдала 
комерціалізація глобальної тривожності? <https://ccs-center.com.ua/?p=365>. (2020, липень, 01). 
2 Hutchinson, A. Facebook Previews Upcoming Changes to Content Monetization Policies and Brand Safety Controls. 
<https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-previews-upcoming-changes-to-content-monetization-policies-
and-bra/581956/>. (2020, липень, 20). 
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Рекомендації робочих груп GARM не є обов’язковими вимогами для членів глобального 
альянсу, але це узгоджені кроки, які повинна зробити рекламна галузь для вирішення і визначення 
нагальних проблем. 

Незважаючи на безпрецедентний характер рекламного бойкоту, малоймовірно, що Facebook 
кардинально зміниться. Компанія пережила, здавалося би, екзистенційні кризи в минулому та змогла 
з її лідерської командою, ринковою капіталізацією і бізнес-моделлю без змін успішно функціонувати 
на глобальному ринку. 

Висновки 
Концепція безпеки бренду в цифровому середовищі переживає якісні зміни, що були 

пришвидшені недавніми глобальними подіями: впровадження GDPR, закон Каліфорнії «Про захист 
персональних даних користувачів» (CCPA), відмова Google від підтримки сторонніх cookie-
файлів, початок президентської кампанія в США, де знову було порушено питання фейкових новин, 
пандемія і протести проти расової нерівності. 

Пандемія COVID-19 прискорила дігіталізацію по всьому світу та змінила споживчі звички. 
Технології для створення фейкових новин і відео стають все складнішими, і брендам дуже важливо 
забезпечити довіру споживачів та демонструвати максимальну прозорість у всіх своїх діях. 

Блокування ключових слів та списки URL-адрес не дають гнучкості в налаштуванні і 
управлінні програмованої реклами, бо грунтуються на елементарній інтерпретації слів для 
класифікації контенту і пов’язаних ресурсів як «безпечних» або «небезпечних». 

З’явилися технологічні рішення, засновані на штучному інтелекті, які фокусуються 
на забезпеченні високої релевантності контексту, але засновані на машинному навчанні, обробці 
природної мови, семантичному аналізі та не здатні по-справжньому зрозуміти підтекст, нюанси 
контексту і складний взаємозв’язок між словами. 

Компанії повинні використовувати засоби щодо забезпечення безпеки бренду, які працють 
в режимі реального часу, пропонують дуже високу ступінь релевантності контексту при виявленні 
шкідливих або недоречних аспектів і фахово налаштовувати елементи технологічного управління 

Протест #StopHateForProfit сигналізує про початок більш широкого очищення екосистеми 
цифрових медіа та посилення нетерпимості брендів до мови ненависті в Інтернеті. Рекламодавці 
вимагають, щоб Facebook скоординував свої дії для ефективного контролю за контентом, 
що розповсюджується на його платформі, і перетворився на якісне медійне середовище. 
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The article  considers  specific  characteristics of  the process of  communication via online  social 
networks,  which  alongside with  new  possibilities  also  lead  to  emergence  of  new  threats  and 
destabilizing  factors for  the society  in cyber‐space. Within the article the nature and origins of 
these threats are examined, as well as their possible consequences for social and state security. 
Detected general  tendencies are extrapolated on political  reality of Ukraine which  is  forced to 
resist open acts of information aggression. Conclusions are drawn concerning existing points of 
connection  between  the  fields  of  social  and  state  security,  on  the  basis  of  which  the 
recommendations  are  given  on  creation  of  state  strategy  of  security  enforcement  and 
introduction of efficient tools for governance and control over the cyber space. 
Keywords: social security, state security, information warfare, social networks, communication. 

Постановка проблеми. Природа будь-якого середовища, здатного виконувати роль платформи 
для суспільно-політичних процесів, різнорівневої комунікації та взаємодії між окремими індивідами 
і суспільними групами, має визначний вплив на те, яку форму приймають ці процеси, як саме 
наявними каналами зв’язку користуються суб’єкти комунікації. Мережа Інтернет як середовище 
суспільної комунікації визначається відсутністю єдиного центру, що контролював би комунікацію, 
за глобальної розгалуженості різноманітних зв’язків. Відповідно, «виникнення і розвиток соціальних 
мереж в Інтернеті за своєю суттю не має керівних центрів»1. Відносна неконтрольованість та 
розмитість комунікаційних процесів в мережі Інтернет спричиняє зникнення чітко окреслених граней 
між особистою та публічною сферою життєдіяльності. Ускладнюється також і політичний процес, 
оскільки в глобальній мережі будь-хто може стати джерелом політично значимого висловлювання 
або дії. Подібна трансформація відбувається і в сфері безпеки. Серйозна загроза може походити від 
окремих користувачів або невеличких груп, в той час як основний удар під час атаки у віртуальному 
просторі приймають на себе не збройні сили чи служби безпеки тієї чи іншої держави, а життєво 
важлива інфраструктура та усталені суспільні зв’язки. Окреслена проблема є особливо актуальною 
для України, враховуючи зовнішню агресію та пов’язаний із нею постійний зловмисний 
інформаційний вплив. Метою цієї статті є з’ясування взаємного впливу сфери соціальної та 
національної безпеки в Інтернеті, визначення специфіки й важливості захисту кожної окремої особи 
для безпеки всієї держави, із наданням відповідних рекомендацій щодо коригування державної 
стратегії контролю над мережею Інтернет. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українська наука приділяє певну увагу  
суспільній та політичній ролі соціальних мереж. Найбільш ретельне дослідження цього питання 
надається в роботах О. Онищенка2 та В. Горового3, окремі аспекти розглядаються  

 
1 Іщенко, І.В. (2015). Політичні інститути в нестабільному середовищі: функціональні особливості. Дніпро: 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 135. 
2 Онищенко, О.С. та ін. (2014). Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського 
суспільства. Київ: НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  
3 Горовий, В.М. (2010). Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс. Київ: НАН України,  
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  
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Л. Іващук1, Ю. Якименком2 та С. Коноплицьким3. Перелічені дослідники розглядають соціальні 
мережі переважно в позитивному контексті, як інструмент сприяння політичній комунікації, 
організації та мобілізації прогресивних суспільних рухів. Соціальні мережі як джерела загроз ще 
не стали предметом детального розгляду в складі об’ємних досліджень, дисертацій чи монографій. 
Однак, окремі статті, що торкалися цієї проблеми, були опубліковані в останні декілька років. 
Це, зокрема, публікації К. Молодецької 20164 та 20175 рр., А. Пелещишина та Р. Гумінського 6. Серед 
закордонних авторів, які розглядали наслідки розвитку соціальних мереж в Інтернеті для соціальної 
або національної безпеки, можна виділити Ч. Чжана7, М. Файра, Р. Голдшмидта та Ю. Еловічі8, 
А. Сквічаріні, М. Шехаба та Ф. Пачі9, Н. Хаджлі та С. Ліна10 тощо. Однак наявні публікації, близькі 
до теми представленого дослідження, розглядають різні сфери безпеки дискретно, у відриві одна від 
одної. Завданням цієї статті є з’ясування вмісту різних складових дискурсу безпеки соціальних мереж 
та природи їхнього опосередкованого чи прямого впливу на безпеку держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток засобів та платформ для встановлення 
нових соціальних зв’язків та ведення діалогу онлайн спричинив певні когнітивні зміни в мисленні 
осіб, що користуються послугами цих сервісів. Люди, які в повсякденному житті з пересторогою 
ставляться до нових знайомств, не відчувають таких обмежень у віртуальному просторі, з легкістю 
розширюють коло онлайн-знайомств. Частково цьому сприяє і політика самих соціальних мереж. 
Потрапляння у відкритий доступ інформації особистого характеру, може спровокувати її 
використання зі злочинною метою у фізичному та віртуальному просторі. Такі злочини можуть 
приймати різні форми, серед яких персоналізована розсилка спаму та фішинг, переслідування та 
наклепи тощо. Зрозуміло, що оцінка наслідків публікації чутливої інформації про особу має в першу 
чергу здійснюватися самим користувачем, але провайдер онлайн-послуг також має вживати певні 
заходи з нівелювання ризиків, пов’язаних із вільним розповсюдженням інформації в мережі 
Інтернет. Втім, незважаючи на наявні ризики, більшість діючих механізмів забезпечення 
конфіденційності даних та контролю доступу до них в соціальних мережах є навмисно слабкими, 
для полегшення процесу приєднання до цих мереж та розповсюдження інформації за допомогою 
цих сервісів та платформ11. 

Однак велике значення має також поведінка користувачів. Соціальні мережі не лише сприяють 
підтримці вже існуючих стосунків, вони заохочують користувачів до встановлення нових зв’язків та 
подальшої соціалізації. Таким чином, ключовим компонентом будь-якої соціальної мережі є механізм 
пошуку користувачів та ознайомлення з тою інформацією, яку вони вважають за потрібне 
публікувати. Результати попередніх досліджень свідчать про те. що гендерний фактор має суттєвий 
вплив на регулювання та контроль власної діяльності в Інтернеті та розуміння ризиків, пов’язаних 

 
1 Іващук, Л. (2011). Соціальні мережі Інтернету в сучасній політичній комунікації. Наукові праці Національної 
бібліотеки України ім.. В. І. Вернадського, 32, 63-70. 
2 Якименко, Ю. (2012). Соціальні мережі та соціальні рухи. Наукові праці Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського, 33, 524-531. 
3 Коноплицький, С.М. (2007). Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз: 
автореферет дисертації кандидата соціологічних наук. Київ. 
4 Молодецька, К. (2016). Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційної безпеки держави. Information 
Technology and Security, 4, 1(6), 13-20. 
5 Молодецька-Гринчук, К. (2017). Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави 
у соціальних інтернет-сервісах. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів, 9, 2, 36-42.  
<doi: 10.15673/atbp.v9i2.560>. 
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із поширенням інформації в соціальних мережах. В цілому, жінки приділяють більше уваги 
конфіденційності особистих даних в Інтернеті, ніж чоловіки1. Однак достатньо велика кількість 
користувачів не знає про загрози, пов’язані із використанням онлайн-комунікацій, або не звертає 
на них увагу. Дослідження західних науковців свідчать про те, що більшість користувачів довіряє як 
самим соціальним мережам, особливо мережі Facebook, так і контактам, які встановлюються 
за допомогою цих засобів комунікації2, що зумовлює активне розповсюдження інформації та 
встановлення нових соціальних зв’язків. Відповідно, ці користувачі не опікуються конфіденційністю 
самостійно, повністю покладаючись на захисні механізми онлайн-платформ, які не завжди спроможні 
забезпечити захист від усіх наявних ризиків, що включають в себе крадіжку та злочинне 
використання особистих даних, розсилку злочинного програмного забезпечення, розповсюдження 
ворожнечі та різні форми дискримінації і знущання над особистістю. Відомо, що користувачі 
Facebook зазвичай охоче приймають запити на додання в список контактів від незнайомих людей, 
з якими їх поєднує лише наявність спільних друзів. При цьому, навіть якщо учасники процесу онлайн-
комунікації усвідомлюють факт доступності їхніх особистих даних для сторонніх осіб та пов’язану 
з цим небезпеку, можливість проконтролювати це та відповідним чином налаштувати доступ 
до власних особистих даних зазвичай є обмеженою3. Доступ до особистих даних відкривається 
широкій аудиторії також у непрямий спосіб, шляхом публікації фотографій та відомостей про власне 
місцезнаходження4. Отримана таким чином інформація може бути використана зі злочинною метою, 
а, отже, надмірна відкритість в соціальних мережах може завдати серйозної шкоди у віртуальному та 
реальному світі, особливо коли жертвами злочинів стають найбільш вразливі категорії населення, 
наприклад, підлітки. В особливо критичних випадках цілеспрямована або випадкова віртуальна атака 
на людську гідність та конфіденційність особистих даних може привести до летального випадку, 
наприклад, спровокувавши суїцид5. 

Однак віртуальні загрози часто виходять за рамки суто соціальних відносин та наповнюються 
політичним контекстом. По-перше, із поступовим вкоріненням соціальних мереж в повсякденному 
житті суспільства завдання цільового збирання особистих даних полегшується не лише для 
злочинців, але і для модераторів соціальних мереж, комерційних організацій та урядових органів. 
Автономна або скоординована агрегація даних всіма переліченими акторами відкриває нові 
можливості для політичних маніпуляцій, війни компроматів, шантажу тощо. 

По-друге, представники урядових структур, користуючись соціальними мережами для 
висвітлення своєї політичної діяльності та ретрансляції власних точок зору на ті чи інші події, мало 
чим відрізняються від звичайного користувача в контексті вміння розпізнавати можливі загрози 
онлайн-комунікації та протистояти ним. А отже, теж можуть стати жертвами технічно більш 
обізнаних злочинців. Прикладом цього може слугувати випадок «клонування» сторінки адмірала 
НАТО Дж. Ставрідіса у Facebook, точна копія якої була використана для збирання інформації про 
високопоставлених чиновників з міністерств оборони країн-членів НАТО та інших урядовців6. 
Тактика створення копій сторінок в соціальних мережах може застосуватися і для атаки 
у зворотному напрямку: не лише для дискредитації урядовців та отримання інформації про них, а і 
для аналогічних дій з боку уряду по відношенню до опозиціонерів. Зокрема, тактику «клонування» 
сторінок активістів використовував уряд Філіппін під час протестів проти прийняття суперечливого 

 
1 Hajli, N., Lin, X. (2016). Exploring the Security of Information Sharing on Social Networking Sites: The Role 
of Perceived Control of Information. Journal of Business Ethics, 133, 1, 112. 
2 Dwyer, C., Hiltz, S., Passerini, K. (2007). Trust and Privacy Concern Within Social Networking Sites: 
A Comparison of Facebook and MySpace. Reaching New Heights. 13th Americas Conference on Information Systems, 
AMCIS (9-12 August 2007, Keystone, Colorado, USA), 339, 13. 
3 Scuicciarini, A., Shehab, M., Paci, F. (2009). Collective Privacy Management in Social Networks. WWW ‘09: 
Proceedings of the 18th international conference on World wide web (April 2009, Madrid), 521. 
<doi: https://doi.org/10.1145/1526709.1526780>. 
4 Fire, M., Goldschmidt, R., Elovici, Yu. (2014). Online Social Networks: Threats and Solutions. 
IEEE communication surveys & tutorials, 16, 4, 2019. 
5 Pearce, M. (2013). Florida girl, 12, found dead after bullies said ‘Kill Yourself’. Los Angeles Times. 
<http://articles.latimes.com/2013/sep/12/nation/la-nann-florida-cyberbullying-20130912>. 
6 Lewis, J. (2012). How spies used facebook to steal NATO chiefs’ details. The Telegraph. 
<https://www.telegraph.co.uk/technology/9136029/How-spies-used-Facebook-to-steal-Nato-chiefs-details.html> 
(2012, March, 10). 
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Закону про боротьбу з тероризмом, що мало місце в червні 2020 року1. Сторінки урядовців 
в Facebook також можуть використовуватися для розповсюдження дезінформації, компрометуючих 
відомостей про політичних опонентів, що мало місце в Молдові напередодні парламентських 
виборів 2019 року2. В свою чергу, перебуваючи під впливом тривалої та постійної інформаційної 
агресії, Україна відчуває на собі недосконалість архітектури безпеки соціальних мереж, що 
проявляється як в формі діяльності проросійських ботів3, так і у випадках видалення 
проукраїнських публікацій модераторами мережі Facebook4. Такі методи зловмисного впливу 
в соціальних мережах та зловживання наявними комунікаційними можливостями і регулятивними 
повноваженнями виходять за рамки звичайних хакерських та DDoS-атак на урядові сайти та 
публічні сторінки чиновників, мають більш прихований, маніпулятивний характер, а, отже, 
наслідки подібних деструктивних дій складніше відстежити та виявити. 

Наведені приклади ілюструють загальну тенденцію використання напрацьованих методів тиску 
на соціум в мережі Інтернет для досягнення більш масштабних політичних цілей. Ця тенденція 
проявляється ще яскравіше в умовах прямої зовнішньої агресії. К. Молодецька виділяє низку 
можливих шляхів дестабілізації суспільства за допомогою соціальних мереж, від особистісно 
орієнтованих, таких як маніпуляції психологічним та емоційним станом користувачів, 
до спрямованих безпосередньо проти держави. Це, зокрема, розповсюдження в соціальних мережах 
закликів до сепаратизму, порушення територіальної цілісності держави, дії, спрямовані 
на дискредитацію уряду, підтримка та сприяння діяльності кримінальних або терористичних 
угрупувань тощо5. Низка характеристик соціальних мереж як засобу комунікації сприяє створенню 
підґрунтя для такої деструктивної діяльності. Виділяючи важливі для дискурсу безпеки якості 
соціальних мереж, А. Пелещишин та Р. Гумінський приділяють особливу увагу таким 
характеристикам як комплексність подачі і сприйняття інформації в соціальних мережах та 
прихованість джерела впливу6, який не завжди є сприятливим та корисним. Перша з цих 
характеристик окреслює можливість застосовувати декілька тактик впливу та тиску на користувачів, 
одночасно залучаючи до цього процесу одразу декілька сучасних мультимедійних технологій. Таким 
чином, складний та багаторівневий наратив подається у зручному для сприйняття вигляді, 
із можливістю приховування певних мотивів та контекстів і акцентування уваги на інших, 
маніпулюванням емоціями та почуттями користувача. Все це ускладнює задачу розпізнавання 
злочинних намірів (якщо такі є) та вчасного застосування контр-заходів як для державних служб 
безпеки, так і для внутрішніх механізмів моніторингу і захисту безпеки онлайн-платформ та, тим 
більше, для пересічних користувачів. 

В свою чергу, друга з наведених характеристик означає можливість проведення прихованої, 
масштабної за своїми наслідками атаки, здійсненої актором, який не має в своєму розпорядженні 
значних людських та матеріальних ресурсів. Прихованість джерела атаки також означає відносну 
безкарність нападника, наявність в нього можливості для швидкого знищення слідів своєї діяльності, 
миттєвого маскування або зміни місця дислокації, з метою можливого здійснення повторної атаки 
в майбутньому. Ці можливості є корисними і для держави-агресора, яка може використовувати 
комунікаційні технології соціальних мереж для поширення деструктивних посилів у віртуальних 
спільнотах, групах, на публічних сторінках соціальних мереж, з метою підвищення рівня соціальної 
напруженості, підігрівання протестних настроїв, незадоволення діяльністю уряду7. 

 
1 Beltran, M. (2020). Philippine Activists: ‘Cloned’ Facebook Account Attacks Possibly Linked to Government. 
The News Lens. <https://international.thenewslens.com/article/136297>. (2020, June, 10). 
2 Necsutu, M. (2019). Facebook Shuts Moldova Officials’ ‘Fake News’ Accounts. The Balkan Insight. 
<https://balkaninsight.com/2019/02/14/facebook-shuts-moldova-officials-fake-news-accounts/>(2019, February, 14). 
3 Дрогомирецький, Б. (2018). Україно-російська кібервійна: невидимий фронт. Українська Правда. 
<https://www.pravda.com.ua/columns/2018/02/22/7172439/>. 
4 Середа, С. (2018) Facebook видаляє українські публікації про Росію та російську агресію. Інформаційна війна 
чи збій?. Радіо Свобода. <https://www.radiosvoboda.org/a/29624092.html>. 
5 Молодецька-Гринчук, К. (2017). Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави 
у соціальних інтернет-сервісах. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів, 9, 2, 37. 
<doi: 10.15673/atbp.v9i2.560>. 
6 Пелещишин, А., Гумінський, Р. (2012). Загрози інформаційної безпеки держави в соціальних мережах. 
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 11, 2, 192. 
7 Молодецька, К. (2016). Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційної безпеки держави. Information 
Technology and Security, 4, 1(6), 13. 
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При цьому ситуація ускладнюється через відсутність ефективних механізмів державного 
контролю та регулювання безпеки в соціальних мережах. Блокування доступу до інтернаціональних 
соцмереж з міркувань безпеки може привести до різноманітних непередбачуваних наслідків від 
погіршення репутації держави на міжнародній арені до провокування масових виступів всередині 
країни. В свою чергу, більш тонкі та помірковані засоби забезпечення суспільного порядку та 
протистояння зловмисному інформаційному впливу в соціальних мережах потребують 
безпрецедентної координації та концентрації зусиль різноманітних державних органів та ланок 
управління, залучення суттєвої частки матеріальних ресурсів держави. 

Можливо, відповідні ресурси та методи слід шукати на міждержавному рівні. Зокрема 
К. Молодецька вказує на успішний досвід протистояння кібер-загрозам, наявний в об’єднаного 
центру передових технологій з кібер-оборони НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence). Діяльність центру базується на низці аналітичних алгоритмів, таких як Індекс 
національної кібер-безпеки (NCSI), який розраховується для кожної держави окремо та враховує 
низку показників, таких як загальний та базові показники інформаційної безпеки, здатність 
до управління інцидентами і кризами, рівень міжнародного впливу1. Як партнер НАТО 
з розширеними можливостями, Україна цілком може приєднатися до євроатлантичних проектів 
з кібер-безпеки, взяти участь у їхній розробці та імплементації, поділитися власним унікальним 
досвідом протистояння інформаційній агресії. 

Висновки. Комплексна та глобальна природа соціальних мереж, їхня екстериторіальність та 
інтернаціональність відкриває нові можливості для суспільної комунікації та встановлення нових 
соціальних зв’язків. З іншого боку, ті ж фактори слугують підґрунтям для виникнення та розвитку 
специфічних для віртуального простору загроз для соціальної безпеки. В просторі соціальних мереж 
наявні методи зловмисного впливу можуть бути адаптовані як для здійснення протиправних дій проти 
окремих осіб, так і для тиску на суспільні та державні органи й інститути. Це зумовлює актуальність 
питання захисту соціальної безпеки та забезпечення суспільного порядку в соціальних мережах для 
державних інтересів та, відповідно, державної безпеки. 

Точки взаємозв’язку між смисловими полями соціальної та державної безпеки формуються під 
впливом в наступних чинників: 

1. Орієнтація внутрішніх механізмів регулювання соціальних мереж на забезпечення 
відкритості процесу обміну інформацією та ведення діалогу в умовах відсутності усталених 
державних стратегій управління та контролю над мережею Інтернет. 

2. Однакова вразливість та відкритість до зловмисного впливу публічних сторінок та профілів 
пересічних користувачів, працівників державних установ, діючих політиків та урядовців. 

3. Наявність широкого спектру можливостей для здійснення прихованого впливу через 
соціальні мережі, диверсифікація можливих джерел небезпеки, можливість проведення 
багатоцільових атак. 

4. Схильність суб’єктів політичного процесу до зловживання новими засобами комунікації, 
їхнього використання для маніпулювання суспільною думкою, розповсюдження дезінформації та 
пропаганди, впровадження репресивних заходів тощо. 

Державна стратегія протистояння наявним кібер-загрозам та регулювання соціальних мереж 
для України має бути розроблена із врахуванням перелічених чинників та включати в себе наступні 
складові: 

1. Участь у міждержавних проектах з регулювання мережі Інтернет, застосування міжнародних 
норм та правил, що забезпечить необхідну ефективність управління та контролю онлайн-комунікацій 
без репутаційних ризиків для держави. 

2. Ведення роз’яснювальної роботи серед населення з питання збереження конфіденційності 
особистих даних в соціальних мережах, медіа-грамотності та вміння розпізнавати маніпулятивний 
або недостовірний контент. 

3. Створення механізмів моніторингу та відстеження загроз в соціальних мережах, із можливим 
залученням до цього процесу не лише державних служб безпеки, але і добровольців та громадянських 
активістів. 

4. Приділення уваги підривній діяльності держави-агресора, що здійснюється не лише через 
російські соціальні мережі, але і через проросійські центри впливу в західних соціальних мережах. 

 
1 Молодецька-Гринчук, К. (2017). Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави 
у соціальних інтернет-сервісах. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів, 9, 2, 37. 
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Якщо перша проблема в цілому вирішується шляхом простого блокування відповідних інтернет-
ресурсів, то вирішення другої проблеми потребує діалогу та координації зусиль українського уряду, 
міжнародної спільноти та управлінських структур самих соціальних мереж. 
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TWITTER REVOLUTIONS AS A FORM OF POLITICAL 
PROTEST IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 
OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES 
Юлія Кокарча 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,  
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торговельно‐економічного університету, Україна 

ТВІТЕРНІ РЕВОЛЮЦІЇ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО 
ПРОТЕСТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

The article attempts to investigate the phenomenon of Twitter revolutions (a generalized term 
for  revolutions  related  to  the use of  the  Internet  and  social  networks)  as  a  form of political 
protest  and  political  activity  in  the  context  of  the  development  of  information  and 
communication  technologies.  It  is  determined  that  the  revolutions  on  Twitter  attract 
the attention of modern scientists and have a certain resonance in defining their characteristics 
and role. The functions of social networks as a "tool" and "participant" of revolutions on Twitter 
(informative,  mobilizing,  consolidating  (fragmented),  organizational,  coordinating,  etc.)  are 
considered.  The  influence  of  social  networks  on  the  political  consciousness,  culture  and 
behavior of citizens has been studied. 
Keywords: Twitter revolutions, Twitter, Facebook, social network, political activity, political 
protest, political culture, information and communication technologies. 

Серед питань, які привертають увагу науковців є проблема політичної активності та участі 
в умовах інформаційного суспільства, розвитку інформаційно-комунікативних технологій. Науковий 
обіг збагачується поняттями, які описують нові феномени. До таких належать “революції в Інтернеті”, 
“Twitter-революції”, “Facebook-революції”, “революції в мережі” тощо. Варто відзначити, що фахівці 
надають різну оцінку цьому феномену, що безумовно актуалізує потребу комплексного його 
вивчення. 

Метою статті є дослідження особливостей Твітерних революцій (узагальнений термін для 
позначення революцій, що пов’язані із використанням Інтернету чи соціальної мережі) та їх впливу 
на сучасне політичне життя. Зокрема проводиться їх аналіз як форми політичного протесту та 
політичної активності в умовах розвитку інформаційно-комунікативних технологій. 

Відзначимо, що у науковому дискурсі є низка досліджень, у яких розглядається проблема 
революцій, що організовуються в соціальних мережах. Цей феномен вивчається переважно з таких 
позицій як політична технологія; як форма політичної активності; як “одна із загроз безпеки 
(інформаційної безпеки, політичної безпеки)”1. 

 
1 Ратке, А.Е, Чернов, Г.Ю. (2015). Технологии “сетевых” революций (Твиттер-, Фейсбук-революции):  
контент-анализ использования ключевых понятий. Государственное и муниципальное управление в ХХІ веке: 
материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, 169. 
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Загальновідомо, що Інтернет є ресурсом, платформою чи середовищем, яке надає можливість 
отримувати, створювати та передавати інформацію. Щодо соціальних мереж, то науковці серед їх 
особливостей відмічають трансформацію веб-аудиторії із пасивного спостерігача у “ньюсмейкера” 
(разом із професійними журналістами користувачі мережі беруть участь не лише у передачі 
інформації, а й у створенні новин)1. Зважаючи на це, у сучасному дискурсі стали використовувати 
поняття “громадянська журналістика”, яким позначається можливість розказати про подію чи 
висловити свою думку, позицію, яка потім розповсюджується у різних засобах масової комунікації. 
До такої журналістики зараховують публікації на персональних сторінках блогерів, активістів, 
авторитетних осіб чи пересічних людей, думки яких отримують широке публічне висвітлення та 
обговорення. Схема “дії” громадянської журналістики досить проста: пост в особистому блозі (чи 
на персональній сторінці) − Інтернет-ЗМІ (публікація чи посилання на цей пост у цих засобах масової 
інформації) − широка аудиторія. 

Громадянська журналістика, як засвідчують події останніх років, відіграє досить велику роль 
у Твітерній революції (Twitter-революції, Facebook-революції, мережній революції та інших поняттях, 
якими позначають протести, пов’язані із використанням Інтернету чи соціальної мережі). Термін 
“Твітерна революція” у науковому колі позначається як “революція, що організована через соціальні 
мережеві сервіси, шляхом створення в них антиурядових груп, які закликають до протестів”2. 
Особливістю таких революцій є використання соціальних мереж. Дійсно, масштабні соціальні протести, 
які відбулися в різних країнах за останні роки (Єгипет, Туніс, Сирія, Лівія, Україна, Іспанія, Греція та 
інші) мають різні причини, проте їх об’єднує використання Інтернету, соціальних мереж для мобілізації 
та консолідації протестувальників. Останні у науковому середовищі отримали визначення 
“каталізатора революційних настроїв”, “каталізатора антиурядових настроїв” через низку таких 
характеристик як “швидкість розповсюдження революційних закликів та великий масштаб охоплення 
аудиторії; анонімність джерела інформації або ініціатора атаки; легкість розміщення інформації; певна 
безконтрольність якості інформації; мінімальні витрати організаторів”3. 

Першою Твітерною революцію науковці називають соціальний протест 2001 року, який 
відбувся у Філіппінах як реакція на “блокування парламентом процедури імпічменту Президента 
Дж. Естради. Тоді було розіслано понад 7 млн. електронних листів громадянами один одному 
“із закликами вийти на вулиці для участі в акціях протесту (вийшло до 1 млн. осіб)”. Пізніше такі 
революції відбулися в Іспанії (2004), Молдові (2009), Ірані (2009, 2010), Таїланді (2010), Тунісі (2010-
2011), Єгипті та Лівії (2011). Революцію Гідності в Україні науковці також розглядають як такий 
тип революцій4. 

На думку науковців, авторство терміну “Twitter-революція” належить американському 
досліднику та публіцисту Є. Морозову. В особистому блозі журналу “Foreign Policy” автор 
опублікував статтю “Moldova’s Twitter Revolution”, де ним описувалися акції масового протесту 
2009 року у Молдові з приводу незадоволення результатами парламентських виборів. У цій статті 
висловлювалася думка про використання технологічного інструменту − сервісу мікроблогів для 
мобілізації активістів, а також про те, що наступні революції можуть мати назви відповідно до того, 
який інтернет-сервіс буде задіяний у них5. Також поняття “Twitter-революція” було використано 
в експертному середовищі для аналізу подій “Арабської весни”6. 

Одним із висновків науковців є те, що Твітерні революції (Twitter-революції, Facebook-
революції, мережні революції) відбуваються через використання соціальних мереж, коли останні 

 
1 Цит. за: Априянц, К.В. (2014). “Твиттер-революции”: микроблоги как инструмент выражения протестных 
настроений гражданского общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Филология. Журналистика, 1, 118. 
2 Бліхар, В. (2015). Твітерна революція. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). 
Львів: Новий світ, 382. 
3 Бліхар, В. (2015). Твітерна революція. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). 
Львів: Новий світ, 382. 
4 Бліхар, В. (2015). Твітерна революція. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). 
Львів: Новий світ, 382. 
5 Лозовану, Г. (2017). “Твиттер-революция” в Молдове: оценка восемь лет спустя. Digital Report. 
<https://digital.report/twitter-revolyutsiya-v-moldove-otsenka-vosem-let-spustya/>. 
6 Априянц, К.В. (2014). “Твиттер-революции”: микроблоги как инструмент выражения протестных настроений 
гражданского общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 
Журналистика, 1, 118. 
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породжують чи трансформуються із віртуальної спільноти в реальну, із “смартмоба” (“розумний 
натовп”) у некласичний “гібридний натовп”, що здатний змінити владу1. 

Досліджуючи проблему мікроблогів як інструменту виразу протесту, К. Апріянц досить 
ретельно описує феномен Twitter-революції. Зокрема, автор зазначає, що у цій мережі відбувався 
оперативний обмін невеликими за обсягом повідомленнями. Інформація у “Твіттері” відрізнялася від 
новин традиційних ЗМІ, які формували їх зміст відповідно до редакційної політики. До того ж 
традиційні ЗМІ працюють без можливості зворотнього зв’язку. Саме через соціальні мережі швидко 
розповсюджувалися заклики виходити на вулиці з метою протесту. Крім того, технічні можливості 
Інтернету дозволяють транслювати он-лайн події та координувати дії учасників протесту. Через 
соціальні мережі передавалася інформація про напрями руху чи потреби протестувальників2. 

Принцип переважно коротких повідомлень й обмін інформацією та думками діє також 
у Facebook та інших соціальних мережах. Споживачі мережі самостійно відбирають факти з різних 
джерел, відповідно до рівня політичних знань та політичної культури й мають можливість їх 
транслювати і поширювати для своєї, а також більш широкої аудиторії. 

У який спосіб віртуальна спільнота перетворюється на реального учасника протестів та 
революцій? Досліджуючи матеріали та аналіз науковців, можна визначити певні етапи 
“трансформації настроїв у дії”: посилення активності та інтенсивності розповсюдження протестних 
настроїв та соціального незадоволення у різних постах та сторінках користувачів мережі (1) − поява 
чисельних протестних груп та об’єднань у мережі (2) − визначення часу та місця реальної зустрічі (3). 
На наш погляд, важливим є перший етап, коли треба викликати певну протестну “емоцію” та знайти 
якомога більше однодумців. Важливо, що такі повідомлення мають досить інтенсивно оновлюватися 
у стрічці мережі. На цю особливість звертає увагу К. Апріянц й наводить низку прикладів. Зокрема, 
“у Лондоні у 2011 році, коли відбувалися погроми, Твіттер містив чисельні повідомлення за хештегом 
#londonriots (з англ. riot – повстання, заколот) про приєднання до акції чи з інформацією про мету та 
плани нападів. Ці повідомлення оновлювалися сотнями за декілька секунд та супроводжувалися 
світлинами палаючих авто, поранених поліцейських та людей, що біжать... В Іспанії влітку 2011 року 
під час акції протесту “15-М Movement” інтенсивність повідомлень “з обуреннями” у “Твіттері” 
у найактивніші дні перевищувала 10 тисяч повідомлень за годину, більшість яких надходила 
від мешканців Мадриду, Барселони та Валенсії3. 

Варто відзначити, що протестні акції, що починалися із соціальних мереж, останні 
використовували, передусім, як інструмент для мобілізації учасників та координації їх дій. Рухи, 
які виникали на базі цього, мали стихійний характер, не мали явного лідера й об’єднувалися навколо 
певних груп активістів. За допомогою соціальних мереж учасники протестних рухів привертали 
увагу ЗМІ. 

К. Апріянц проводить цікаві паралелі між способами формування громадянської 
журналістики та загальними рисами стратегії протестувальників в різних країнах, де відбувалися 
Твітерні революції. Громадянська журналістика та стратегія мають схожі основні складові: 
“обговорення, залучення та організація”. Учасники цих революцій, на думку автора, 
використовували усі три варіанти: обмін думками з приводу актуальних та гострих соціальних 
проблем; запрошення до дискусії інших користувачів соціальної мережі, розширюючи коло 
однодумців; координація дій та організація протестів. У соціальних мережах, які на відміну від 
засобів масової інформації, не контролювалися владою, публікувалася інформація про рух, потреби 
й реальні події “на місцях”4. 

 
1 Ратке, А.Е., Чернов, Г.Ю. (2015). Технологии “сетевых” революций (Твиттер-, Фейсбук-революции): 
контент-анализ использования ключевых понятий. Государственное и муниципальное управление в ХХІ веке: 
материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, 169. 
2 Априянц, К.В. (2014). “Твиттер-революции”: микроблоги как инструмент выражения протестных настроений 
гражданского общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 
Журналистика, 1, 118. 
3 Априянц, К.В. (2014) “Твиттер-революции”: микроблоги как инструмент выражения протестных настроений 
гражданского общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 
Журналистика, 1, 119. 
4 Априянц, К.В. (2014). “Твиттер-революции”: микроблоги как инструмент выражения протестных настроений 
гражданского общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 
Журналистика, 1, 118. 
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Досліджуючи матеріали про Твітерні революції, крім вище окреслених ознак, можна звернути 
увагу й на інші аспекти цього феномену: 

– причинами Твітерних революцій були переважно економічні чи соціальні, які здебільшого 
трансформувалися у політичні вимоги та гасла й призводили до зміни влади; 

– учасники таких революцій діяли усвідомлено й розуміли мету протестних акцій; 
– відбувалася трансформація віртуальних протестів у реальні; 
– налагоджувалася співпраця протестувальників з Інтернет-виданнями, використовувалася 

репортажна форма новин, “онлайн-трансляції, де у режимі реального часу розміщувалися записи 
очевидців й учасників подій, які публікувалися у соціальних мережах”1. Ця взаємодія дозволяла 
висвітлювати і спостерігати за подіями, бачити незалежні коментарі, які виражали позиції як 
прихильників, так і противників акцій протесту. Така різноманітність висвітлення, можливість 
донести до громадськості особисте ставлення чи позицію сприяє розвитку демократичної свідомості, 
формує громадянську позицію та стимулює громадянську та політичну активність; 

– активізація політичної участі громадян. Як слушно зазначає Н. Хома “Соціальні мережі 
виводять на вулиці чимало тих, хто ніколи до цього не протестував.... Соціальні медіа залучили 
значно ширше коло акторів, ніж власне учасники акцій та уряд”2. Водночас, не можна абсолютизувати 
роль соціальних мереж у цьому питанні. Соціальні мережі виконують передусім, інструментальну чи 
координуючу роль у масових протестах; 

– основні “засоби” Твітерних революцій: “Мобільні технології, соціальні медіа та молодий вік 
протестувальників... Вирішальну роль в акціях протесту відіграє урбанізоване та технологічно 
грамотне покоління, а соціальні мережі стають трибуною для незалежного громадянського 
дискурсу”3. 

– відсутність певного лідера у Твітерних революціях. Інтернет-сервіси (соціальні мережі) 
здатні виконувати роль каталізатора, організатора, координатора спротиву без участі політичних 
партій чи їх лідерів; 

Досліджуючи феномен Твітерних революцій, варто приділити увагу й феномену соціальної 
мережі та її особливостям. Сучасними науковцями визначається, що термін “соціальні мережі” був 
уведений до наукового обігу в 1954 році соціологом Джеймсом Барнсом 4. “Попередником” поняття 
сучасних соціальних мереж можна вважати поняття “Virtual Community” (віртуальне, або мережеве 
суспільство), яке запропонував Г. Рейнгольд: “Віртуальні співтовариства є соціальними 
об’єднаннями, які виростають з Мережі, коли група людей підтримує відкрите обговорення достатньо 
довго і людяно, для того щоб сформувати мережу особистих відносин у кіберпросторі”5. 

Соціальна мережа сьогодні стала платформою для отримання інформації, комунікації, 
об’єднання людей, які географічно знаходяться на великій відстані один від одного, але мають спільні 
інтереси чи погляди. 

За оцінками фахівців, що досліджують зміни розвитку інформаційно-комунікативних 
технологій та їх використання, на початку 2020 року більше 4,5 мільярда людей використовували 
Інтернет, а користувачів соціальних мереж становить понад 3,8 мільярда й до середини цього року 
були прогнози щодо їх збільшення. До того ж, соціальні обмеження з приводу COVID-19 
стимулювали як зростання кількості користувачів, так і інтенсивності використання мереж для 
спілкування. Лідером соціальних мереж нині є Facebook, ця платформа, за даними експертів, об’єднує 
понад 2,5 мільярди активних користувачів6. Науковці відмічають, що аудиторія цієї мережі 

 
1 Априянц, К.В. (2014). “Твиттер-революции”: микроблоги как инструмент выражения протестных настроений 
гражданского общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 
Журналистика, 1, 120. 
2 Хома, Н. (2014). Роль соціальних мереж в координації протестних акцій. Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін, 15, 68. 
3 Хома, Н. (2014). Роль соціальних мереж в координації протестних акцій. Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін, 15, 68-69.  
4 Данько, Ю. (2012). Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси та мінуси. Сучасне суспільство: 
політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2, 180. 
5 Цит. за: Данько, Ю. (2012). Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси та мінуси. Сучасне 
суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2, 180. 
6 Digital 2020 Global Overview. <https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/uk/wp-content/uploads/sites/2/2020/ 
01/11-Social-Platform-Ranking-%E2%80%93-DataReportal-Digital-2020-Global-Digital-Overview-Slide-95.png>. 
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є “інтелектуальною та політично небайдужою”1. Twitter (340 мільйонів) за кількістю користувачів 
нині поступається Facebook2. Проте алгоритми роботи цих соціальних мереж мало чим відрізняються, 
якщо стають платформою для комунікації учасників протестних акцій. Цікаво, що виник термін 
“смартмоби” чи “розумний натовп” (Г. Рейнольд), яким назвалися “групи учасників масових заходів, 
які мають мобільні телефони та Інтернет.” Це “форма соціальної організації, що структурується 
самостійно за допомогою ефективного використання високих технологій... Смартмоб − це 
не звичайний натовп, це спільнота, яка поводить себе інтелектуально та раціонально...Взаємодія 
завдяки соціальній мережі дозволяє досягнути більшої соціальної організованості”3. 

В. Бліхар, описуючи феномен Твітерної революції, відмічає ще одну особливість − впливовість 
у суспільстві. Про це свідчить їх блокування владою й наводить приклади Ірану, Туреччини, КНР, 
коли уряди перекривали доступи до соціальних мереж, зокрема до Twitter у період протестних 
подій4. 

Загалом оцінка соціальних мереж як учасника протестних акцій у науковому середовищі є 
неоднозначною. Погляди як зарубіжних, так і вітчизняних науковців щодо цього питання систематизує 
Н. Хома. Так, науковиця визначає скептичний підхід, зокрема згадує позицію Є. Морозова: “ті, хто 
вірить у всесилля мережі є кіберутопістамі,... лібералізація не можлива тільки за наявності Інтернету 
та диванного революціонерства;...свобода інформації в Інтернеті не сприяє поваленню 
недемократичних режимів, а навпаки робить ці режими сильнішими”5. 

Більшість вітчизняних науковців відмічають, що соціальні мережі не спричиняють соціально-
політичні зміни, а передусім сприяють комунікації між учасниками протестних дій, комунікації між 
владою та суспільством. 

Сучасні комунікативні технології дозволяють громадянам брати участь у формуванні “порядку 
денного”, доступу та обміну інформацією, що в цілому сприяє розвитку демократичної політичної 
культури та участі. Соціальні мережі надають можливість зворотнього зв’язку як між громадянами і 
політичною владою (персональні сторінки політиків чи сторінки політичних партій, громадських 
об’єднань тощо), що зменшує відстань між ними. 

Серед особливостей соціальної мережі вітчизняні дослідники передусім відмічають їх 
комунікативний та інструментальний потенціал. Також фахівці звертають увагу на те, що через 
можливість обговорення актуальних проблем, їх коментування та дискусії у соціальних мережах 
можуть як посилювати, так і “гасити” протестні емоції та настрої. Комунікація у соціальних 
мережах актуалізує ще одну важливу проблему − розвиток демократичної політичної культури 
суспільства, культури діалогу та дискусії, що зокрема проявляється у коментарях та спілкуванні 
у мережі. Відзначимо, що нині розробляються певні рекомендації та програми щодо формування 
такої культури, особливо у молоді. Також з’являються нові терміни для вивчення культури 
віртуального спілкування. Зокрема, до сучасного дискурсу увійшло поняття мережевого етикету або 
Нетикету (“netiquette”; від англ. network etiquette), що позначає “правила поведінки, спілкування, 
традицій у мережі Інтернет”6. 

Ще один вимір скептичного ставлення до соціальних мереж пов’язаний із проблемою 
достовірної інформації, що розповсюджується у них та можливістю маніпулювати свідомістю 
громадян. Погоджуємося із Н. Хомою, що “інформація з Інтернету є “нефільтрованою”... Відповідно, 
фундаментальною проблемою інформаційного вибуху, спричиненого Інтернетом, є: чи ми будемо 
краще поінформовані чи лише більше збентежені? Якщо у традиційних ЗМІ для зниження 
маніпулятивного впливу ЗМІ на прийняття політичних рішень дієвими засобами поруч із правовим 

 
1 Кухар, В. (2013). Фейсбук, протесты и революция: что дальше? Українська правда. 
<https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2013/05/6/6989146/ > 
2 Digital 2020 Global Overview. <https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/uk/wp-content/uploads/sites/2/2020/ 
01/11-Social-Platform-Ranking-%E2%80%93-DataReportal-Digital-2020-Global-Digital-Overview-Slide-95.png>. 
3 Цит. за: Априянц, К.В. (2014). “Твиттер-революции”: микроблоги как инструмент выражения протестных 
настроений гражданского общества. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Филология. Журналистика, 1, 120. 
4 Бліхар, В. (2015). Твітерна революція. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). 
Львів: Новий світ, 382.  
5 Хома, Н. (2014). Роль соціальних мереж в координації протестних акцій. Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін, 15, 67. 
6 Культура віртуального спілкування: методичні поради (2014). Хмельницький, 4. 
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регулюванням є професійна етика та редакційна політика, то у е-комунікації, де кожен “сам собі 
журналіст”, питання етичності, достовірності поширеної інформації дуже болісне”1. Варто зазначити, 
що в останні часи розробники та безпекові служби соціальних мереж, науковці й представники влади 
звертають увагу на питання щодо достовірності інформації, яку публікує користувач, та загалом 
культури спілкування у мережах. 

Водночас, слушними вважаємо висновки науковиці, що “Хоча про роль Facebook, Twitter та 
Youtube у революційних подіях XXI ст. дослідники продовжують сперечатися... проте Twitter-
революції засвідчують перехід до нової форми протестної активності, яка, можливо, стане 
домінуючою у ХХІ столітті”2. 

Варто звернути увагу на те, що з розвитком інформаційно-комунікативних технологій 
змінюється й ставлення до них з боку споживачів як від певного “розважального” інструменту 
до інструменту впливу на владу. Так, можна побачити трансформацію ролі й функцій Інтернету й 
соціальних мережах під час революцій в Україні у 2004 та 2013-2014 роках. У часи Помаранчевої 
революції Інтернет виконував функцію отримання інформації для прихильників та противників 
протесту. За часів Революції Гідності, крім цієї, актуалізувалися комунікативна, мобілізаційна, 
організаційна та координуюча функції соціальних мереж. 

Важливою вважаємо ще одну особливість соціальних мереж − здійснювати “вплив як 
у середині країни, так і на світову громадськість”3. Через соціальні мережі, які об’єднують людей 
із різних груп та країн, транслюється інформація, що сприяє відтворенню реальної картини 
політичного життя, політичних процесів й тому можна побачити й реакцію влади − їх обмеження 
чи блокування. 

Погоджуємося з науковцями, що соціальні медіа й соціальні мережі здатні виконувати 
соціалізуючий вплив − зумовлюють форми сприйняття політичного життя й формують певний досвід 
та традиції політичної участі. За допомогою хештегів створюються певні змістові акценти, навколо 
яких нашаровується різна інформація, що визначає та формує “тренди” політичного мислення, 
свідомості, мови та в цілому політичного дискурсу. Публікації лідерів громадської думки у соціальних 
мережах впливають на формування громадської думки. Разом з тим не можна вважати, що соціальні 
мережі чи соціальні медіа зумовлюють масові протестні акції чи революції. Вони є одним із ресурсів, 
інструментів, які пов’язані з низкою чинників, що породжують протестні емоції, настрої та дії 
у суспільстві. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що феномен Твітерних революцій відтворює реальні зміни 
у засобах та змісті масової політичної активності в умовах демократичних перетворень та розвитку 
інформаційно-комунікативних технологій. Революції через соціальні мережі привертають увагу 
сучасних науковців та мають певний резонанс у визначенні їх особливостей та ролі. Соціальні мережі 
як “інструмент” та “учасник” Твітерних революцій мають досить широкий спектр функцій 
(інформативна, мобілізуюча, консолідуюча (фрагментуюча), організаційна, координуюча та інші) й 
впливу на реальну політичну свідомість, культуру та поведінку громадян. Твітерні революції, як і будь 
який інший феномен суспільно-політичного життя, має різні виміри та наслідки, які потребують 
подальших наукових розвідок. 

References: 

1. Apriiantc, K.V. (2014). “Tvitter-revoliutcii”: mikroblogi kak instrument vyrazheniia protestnykh nastroenii 
grazhdansogo obshchestva [“Twitter revolutions”: microblogging as a tool for expressing the protest sentiments 
of the civil society]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Filologija. Zhurnalistika. 
[Voronezh State University Bulletin. Series: Philology. Journalism], no 1, 118-121. [in Russian]. 

2. Blikhar, V. (2015). Tviterna revoliutsiia [Twitter revolution]. Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy 
ta inshi novotvory) [The latest political vocabulary (neologisms, occasionalisms and other neoplasms)].  

 
1 Хома, Н. (2014). Роль соціальних мереж в координації протестних акцій. Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін, 15, 68. 
2 Хома, Н. (2014). Роль соціальних мереж в координації протестних акцій. Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін, 15, 69. 
3 Хома, Н. (2014). Роль соціальних мереж в координації протестних акцій. Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання 
соціально-політичних дисциплін, 15, 70. 



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

 148

Lviv: New World. [in Ukrainian]. 
3. Danko, Yu. (2012). Sotsialni merezhi yak forma suchasnoi komunikatsii: pliusy ta minusy [Social networks 

as a form of modern communication: pros and cons]. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiоlohichni nauky, 
kulturolohichni nauky [Modern society: political sciences, sociological sciences, culturological sciences], no 2, 
179-184. [in Ukrainian]. 

4. Khoma, N. (2014). Rol sotsialnykh merezh v koordynatsii protestnykh aktsii [The role of social networks 
in coordinating protests]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22. Politychni nauky 
ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin [Scientific journal of the Dragomanov National 
Pedagogical University. Series 22. Political science and methods of teaching socio-political disciplines], no 15,  
66-72. [in Ukrainian]. 

5. Kultura virtualnoho spilkuvannia: metodychni porady (2014) [Culture of virtual communication: methodical advices]. 
Khmelnitsky. [in Ukrainian]. 

6. Kukhar, V. (2013). Feisbuk, protesty i revoliutciia: chto dalshe? [Facebook, protest and revolution: what’s next?]. 
Ukrainska pravda. [in Ukrainian]. 

7. Lozovanu, G. (2017) .“Tvitter-revoliutciia” v Moldove: otcenka vosem let spustia [The Twitter Revolution 
in Moldova: An Assessment Eight Years Later]. Digital Report. <https://digital.report/twitter-revolyutsiya- 
v-moldove-otsenka-vosem-let-spustya/>. (2020, July, 25). [in Russian].  

8. Ratke, A.E, Chernov, G.Iu. (2015). Tekhnologii “setevykh” revoliutcii (Tvitter-, Feisbuk-revoliutcii):  
kontent-analiz ispolzovaniia kliuchevykh poniatii [Technologies of "network" revolutions (Twitter-, Facebook-
revolutions): content analysis of the use of key concepts] Gosudarstennoe i munitcipalnoe upravlenie v ХХІ veke: 
materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii [State and Municipal Administration  
in the XXI Century: Materials of the International Scientific and Practical Conference]. Chelyabinsk, 169-174. 
[in Russian]. 

9. Digital 2020 Global Overview. <https://wearesocial.com/digital-2020>. (2020, July, 25). [in English].  
  



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2020 

 149

DOI: 10.46340/eppd.2020.7.4.22  

Daria Moshak 
ORCID ID: https://orcid.org/0000‐0003‐2290‐5233 
Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine 

POLITICAL MANIPULATIONS  
IN MODERN POLITICAL COMMUNICATION: 
SPECIFICS OF CONSIDERATION  
IN INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC DISCOURSE 
Дар’я Мошак 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна 
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The article considers the interdisciplinary scientific discourse on political manipulation as a source 
of information for the development of the concept and construction of the analytical structure of 
political science research. Explanatory mechanisms for political manipulation in modern scientific 
literature  are  singled  out.  The  sociological,  psychological,  legal  and  linguistic‐cultural  bases  of 
application of  the marketing  approach  to  the planning of manipulative  political  activity  in  the 
conditions of competition are considered. The specifics of the negative significance of political‐
manipulative actions in terms of public interests and public governance strategy are clarified. The 
conclusion  is made  about  the  need  to  adjust  the  interdisciplinary  significance of manipulative 
activity  in  the  field  of  political  communication  against  the  background  of  information  and 
communication (digital) revolution. 
Keywords: political manipulation, behavior, public opinion, political communication, civil society. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
На сучасному етапі політичні маніпуляції стають одним з найбільш поширених чинників 

сучасного політичного процесу. Вони полягають у впливі на свідомість виборців, а також індивідів і 
груп на основі подання викривлення інформації або творення недостовірної картини світу. Метою 
подібних дій є зміна політичної поведінки індивідів і груп, вплив на діяльність політичних інститутів, 
зміна політичної ситуації в цілому. Найбільш значна кількість маніпуляції політичної сфери 
відбувається у комунікаційному контексті. Процеси сучасної політичної комунікації перетворюється 
на центральний елемент політичної діяльності. Вони прямо визначають не лише електоральний вибір 
громадян, але й порядок денний політико-управлінської діяльності. У зв’язку з цим, політична 
маніпуляція виступає не просто порушенням етичних норм у політиці. В умовах постправди поняття 
справжньої та зміненої політичної інформації, явища введення в оману або подання неправдивих 
політичних відомостей стають суто умовними. У зв’язку з цим виникає потреба уточнення рівня 
наукової розробленості теми політичної маніпуляції у міждисциплінарному контексті соціальних та 
поведінкових наук. При цьому предмет політичного маніпулювання є актуальними як для соціології 
та політології, так і для психології, філософії, економічних і правових наук тощо. Для сучасних 
політичних наук міждисциплінарний науковий дискурс стосовно політичної маніпуляції є джерелом 
інформації для вироблення концепції і побудова аналітичної структури дослідження. 

Аналіз публікацій. Проблеми політичної маніпуляції у структурі політичної комунікації 
активно розглядають відчинянні та зарубіжні вчені. Зокрема, український дослідник А. Шумілов 
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надає увагу маніпуляціям підсумками виборів у країнах «молодої демократії»1, бразильський 
науковець П. Шараду вивчає як дискурс маніпулює політичним вибором на прикладі громадської 
думки2, американські вчені М. Крейн та А. Недлер досліджують політичну маніпуляцію та 
інфраструктуру Інтернет-реклами3, британська медіа-експертка Н. Ломас аналізує маніпуляція 
з виборцями в соціальних мережах як глобальну проблему4, американський вчений В. Рікер розглядає 
політичну маніпуляцію як мистецтво5. Однак, попри значні зусилля науковців залишається 
не вивченим міждисциплінарний контекст визначення маніпуляції. Цей концепт є важливим для 
теоретико-методологічного опрацювання політичної маніпуляції у широкому предметному полі 
сучасної політичної науки. Встановлення міждисциплінарних зв’язків дозволить розкрити рівень 
застосування поняття, розмежувати його емпіричні прояви, дати характеристику елементарним та 
складним формам маніпуляції. 

Метою статті є розкриття специфіки політичної маніпуляції в рамках досліджень суспільних 
наук. Завданням статті є виокремлення особливостей щодо вивчення політичний політичних 
маніпуляцій у різних дисциплінарних контекстах. 

Основний зміст статті 
Пошук пояснювальних механізмів щодо явища політичного маніпулювання у сучасній 

науковій літературі звертає увагу на поведінкові особливості сучасної людини, а також на природні 
чинники введення в оману на основі щоденних практик спілкування, соціальних навичок та звичок. 
Навіть така звична річ як одяг, може стати основою для соціально-поведінкових маніпуляцій. На 
прикладі моди як соціального явища сучасні дослідники-соціологи визначають первинний рівень 
«самоомани» та сприйняття бажаного за дійсне (на рівні індивідів та дрібних груп). Цей рівень є 
конститутивним для подальшого з’ясування сутності політико-комунікаційної маніпуляції. 
Як слушно зазначають українські науковці О. Романовська та Я. Драчук, «мода є знаковою системою, 
у якій ми зустрічаємось з процесом передачі інформації, традицій, культурних надбань, моральних 
цінностей, настроїв суспільства від одного покоління до іншого. В цьому випадку відбувається 
міжпоколінна комунікація. Мода виступає як засіб залучення особистості до культурного та 
соціального досвіду. При цьому на рівні зі старими елементами моди обов’язково будуть нові, так як 
нова суспільна ситуація накладає свій відбиток. Ствердження, як маніпуляційна ознака, лише 
запевняє нас в тому, як ми будемо чудово себе почувати оволодівши модною цінністю чи 
приєднавшись до модного товариства. Ми впевненіше почуватимемося і всі нас оцінюватимуть лише 
по псевдо статусу»6. 

Соціологічний підхід до визначення механізмів соціальної маніпуляції наголошує на звичних 
для сучасного суспільства практиках, які використовують цінності престижу, задоволення потреб, 
соціального успіху тощо. В умовах політичних змагань подібні цінності можуть стати основою для 
застосування стратегії переконування та зміни поведінки виборців. О. Романовська та Я. Драчук 
обґрунтовано зазначають, що «маніпулятивні технології в сфері моди та модного споживання 
застосовуються доволі часто, але вони не є виключно негативними, так як термін «маніпуляція» 
носить в більшості саме таке значення. Люди, піддаючись механізмам моди отримують задоволення 
як від процесу, розглядаючи його як відпочинок, так і від результату – здійснення покупки чи 
приєднання до модної групи шляхом певних дій»7. 

На відміну від соціологів, сучасні вчені-психологи звертають увагу не на суспільне тло як 
чинник маніпулювання, а на внутрішні особливості людини. Окремі індивіди схильні до самоомани 
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Contexto. 
3 Crain, M., Nadler, A. (2019). Political Manipulation and Internet Advertising Infrastructure Journal of Information 
Policy. Journal of Information Policy, 9, 370-410. 
4 Lomas, N. Voter manipulation on social media now a global problem, report finds. 
<https://techcrunch.com/2019/09/26/voter-manipulation-on-social-media-now-a-global-problem-report-finds/>.  
(2020, липень, 22). 
5 Riker, W.H. (1986). The Art of Political Manipulation. New Haven, Yale University Press. 
6 Романовська, О.В., Драчук, Я.І. (2012). Механізми впливу та маніпуляція в моді. Вісник Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право, 3, 56.  
7 Романовська, О.В., Драчук, Я.І. (2012). Механізми впливу та маніпуляція в моді. Вісник Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право, 3, 57. 
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на основі власних уподобань та особливої суб’єктивної картини дійсності. При цьому суб’єкти 
політичного маніпулювання застосовують психотехніки, за допомогою яких змінюють поведінку 
об’єкта без його згоди та свідомого сприйняття. Такі явища сьогодні є масовими, вони становлять 
основу застосування маркетингового підходу до планування політичної діяльності в умовах жорсткої 
політичної конкуренції. Як «запобіжних» чинники науковці вказують на міркування моральності. 
Зокрема, Н. Гребінь відрізняє «маніпулятивний вплив від інших видів впливу за параметрами 
моральності, усвідомленості, критичності і соціальної автономності. Але ознака моральності є досить 
суперечливою»1. 

Оцінка ефективності маніпулятивних технік та технологій у психологічних наукових 
розробках ведеться на основі конкретних процесів суспільної та економічної діяльності. 
Просування товарів та послуг за допомогою реклами розглядається науковцями як один з базових 
прикладів психологічних маніпуляцій. Якщо говорити про політичну рекламу, то її маніпуляційний 
ефект є ще більш яскраво вираженим. Н. Гребінь найяскравішим прикладом свідомого 
маніпулювання вважає рекламу. «Спеціалісти у цій галузі дотримуються принципу продавати 
не товар, а потребу (тобто людина повинна сприймати товар таким, що задовольнятиме її потреби). 
Незаперечно маніпулятивний характер має, наприклад, реклама безалкогольних напоїв, де 
«натуральний, справжній продукт» асоціюється з уявленнями про молодість, здоров’я, 
життєрадісність»2, зазначає український дослідник. 

Психологія масової поведінки також надає інформацію для більш розширеного та системного 
сприйняття політичної дійсності. Можливість цілеспрямованого маніпулювання великими групами 
людей з точки зору психології є доконаним фактом. Однак у міждисциплінарному контексті 
психологія натовпу є більш широким суспільним феноменом, який потребує уточнення з точки зору 
ідентифікації суб’єктів зміни поведінки, політичних цілей та завдань маніпуляційної діяльності. 
Н. Гребінь стверджує, що «маніпулювати людиною найлегше у ситуації, коли вона перебуває 
у натовпі, адже всередині натовпу особливо потужно діють механізми взаємної навіюваності, 
емоційного зараження, несвідомого наслідування один одного. Зокрема, лідери культів досягають 
від своїх наслідувачів інтенсивного вираження почуттів та здатні маніпулювати ними, активізуючи 
паніку і страх»3. 

Маніпуляція поведінкою натовпу з політичної точки зору виступає відносно локальною 
проблемою у розрізі політичних технологій та антикризового політичного менеджменту. Разом з тим, 
психологічні розробки акцентують увагу на важливому світоглядному аспекті дій маніпулятора, який 
порушує основи гуманістичної парадигми демократичної політики, створює умови для порушення 
прав людини та ігнорування її позиції й свободи волі (див.: А. Вейр4). Н. Гребінь називає характерні 
ознаки прихованого психологічного впливу: «ставлення до об’єкта маніпулювання як до засобу 
досягнення власних цілей; прагнення отримати односторонній виграш; прихований характер впливу 
(самого факту впливу, його спрямованості – ціль впливу прямо не проголошується); використання 
психологічної вразливості; формування «штучних» потреб і мотивів для зміни поведінки в інтересах 
ініціатора маніпуляції; прагнення ввести партнера по взаємодії у певну залежність; створення ілюзії 
самостійності прийняття рішень та дій адресата маніпуляції»5. 

Можливість маніпулювати людиною або змінювати поведінку значних верств населення є 
одним з аспектів сучасного політичного управління. Водночас у ціннісному та політико-культурному 
плані маніпулювання не є метою політичної діяльності а лише її засобом. Дослідження з юридичної 
психології розкривають нормативно-правовий аспект маніпулювання, який тлумачить ігнорування 
волі об’єкта маніпулювання як певний злочин. Ці судження доповнюють технологічні та 
комунікаційні визначення політичного маніпулювання. В. Корольчук справедливо вважає, що 

 
1 Гребінь, Н.В. (2013). Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу. Проблеми сучасної 
психології, 21, 86.  
2 Гребінь, Н.В. (2013). Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу. Проблеми сучасної 
психології, 21, 87.  
3 Гребінь, Н.В. (2013). Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу. Проблеми сучасної 
психології, 21, 88. 
4 Ware, A. (1981). The Concept of Manipulation: Its Relation to Democracy and Power. British Journal of Political 
Science, 11, 2, 163-181. 
5 Гребінь, Н.В. (2013). Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу. Проблеми сучасної 
психології, 21, 90. 
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«маніпуляція – це прихований вплив, факт якого не повинен бути усвідомлений об’єктом маніпуляції. 
Для досягнення успіху маніпуляція має залишатися непомітною. Успіх маніпуляції гарантовано, коли 
маніпульована особа вірить, що все, що робиться, є природнім і невідворотним. Для маніпуляції 
потрібна фальшива дійсність, у якій її присутність не буде відчуватися»1. 

Технологічна площина маніпулювання у міждисциплінарному контексті визначає наявність 
певних процедур і технік впливу на поведінку людини. Для політичних досліджень важливо вивчати 
наслідки застосування подібних технік у більш широкому статистичному обсязі. В. Корольчук 
стверджує, що «природа маніпуляції полягає в подвійному впливові – поряд з відкритим 
повідомленням маніпулятор посилає адресату «закодований» сигнал, сподіваючись на те, що цей 
сигнал розбудить ті образи у свідомості адресата, які потрібні маніпулятору»2. 

На прикладі маніпуляцій у злочинному світі розкривається технічна досконалість 
цілеспрямованого психологічного впливу. В політичному контексті навмисний злочинний 
маніпулятивний вплив є порівняно рідкісним явищем. Водночас поширеним явищем є спроби 
розкрити факт прихованих маніпуляцій з боку тих чи інших політиків або політичних сил. У цьому 
контексті юридичне визначення політичних маніпуляцій є цілком придатним для використання. 
«Тривале повторення визначеної дії до зазначених поведінкових модальних дій (злочинів), які могли 
б бути визначені як «почерк злочинця». Злочинець вчиться не тільки з успіху, а й зі свого «провалу» 
і беручи до уваги, що до нього приходить усвідомлення, які помилки він зробив, які з них він 
не повинен надалі робити і взагалі не повинен робити»3, вказує В. Корольчук. 

Крім психологічного та юридичного підходів до вивчення природи політичної маніпуляції 
у міждисциплінарному контексті досить переконливими є результати мовних та культурологічних 
досліджень. Мова та мовленнєва діяльність відкривають простір для впливу на свідомість та діє або 
бездіяльність людей у рамках поширення текстових повідомлень. З політичної точки зору подібна 
діяльність є однією з найдавніших практик маніпулювання. Її витоки можна знаходити в часах 
Давньої Греції, у політичному вченні софістів. Однак на сучасному етапі риторичні техніки 
маніпулювання характеризується можливостями представлення змісту для тих явищ, які є важливими 
для суб’єкта мовлення. На думку О. Кулакової, «в нав’язуванні суспільній свідомості єдиної програми 
мовної концептуалізації явища за допомогою її постійної демонстрації і пропаганди»4. 

Різноманіття форм мовної маніпуляції спонукає до думки про поширеність цих практик 
у суспільстві та звичний порядок використання для компетентного мовця. Для предметної сфери 
політики це означає широкий інструментарій для представлення політичної позиції навіть 
в абстрактних поняттях. Згідно з О. Кулаковою, «гіпостазування – одна із форм мовної маніпуляції, 
під якою розуміється приписування абстрактним поняттям, що відбивають лише певну якість 
культурного явища або процесу, самостійного існування»5. 

Акцентування уваги на поширеності певних маніпуляцій, тим не менш, звертає увагу на мовну 
культуру як джерело обмежень та регулювання частоти та глибини маніпуляцій у тому чи іншому 
суспільстві. Моральні цінності виступають одним з провідних обмежувачів масовості маніпулювання 
та його необмеженого застосування. Згідно позицією О. Кулакової, «вплив на етичні системи 
культури як фундаментальне джерело мовної маніпуляції пов’язаний з культуротворчою роллю мови. 
Ця роль полягає у фіксації і наданні прийнятної для спілкування форми досягнень людської 
діяльності в усіх її сферах, які завдяки мові набувають для людини форми реального існування. 
Головним інструментом при цьому є опора мови на систему цінностей. Однак говорити слід не про 
цінності взагалі, а про певні конкретні ціннісно-етичні системи мовної культури»6. 

 
1 Корольчук, В.В. (2013). Маніпуляція з кримінологічної точки зору як один із засобів учинення злочинів. 
Юридична психологія та педагогіка, 1, 219. 
2 Корольчук, В.В. (2013). Маніпуляція з кримінологічної точки зору як один із засобів учинення злочинів. 
Юридична психологія та педагогіка, 1, 222. 
3 Корольчук, В.В. (2013). Маніпуляція з кримінологічної точки зору як один із засобів учинення злочинів. 
Юридична психологія та педагогіка, 1, 221. 
4 Кулакова, О.М. (2012). Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю. 
Культура України, 39, 61.  
5 Кулакова, О.М. (2012). Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю. 
Культура України, 39, 63. 
6 Кулакова, О.М. (2012). Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю. 
Культура України, 39, 64. 
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Крім морально-культурних чинників обмеження маніпулювання важливим є усвідомлення 
негативного значення політико-маніпуляційних дій з точки зору інтересів суспільства та стратегії 
публічного врядування. Сучасні дослідники державного управління А. Міхненко та М. Месюк 
слушно зазначають, що «маніпуляція соціальним настроєм пов’язана з умисним спотворенням суті 
природи соціальних процесів, з домінуванням корпоративних інтересів тих або інших соціальних 
груп. Маніпуляція пов’язана передусім із деформаціями соціального настрою, його дестабілізацією. 
Можна сказати, що маніпулювання – це засіб спотворення соціального настрою. Воно можливе тільки 
під впливом владних структур, що здійснюють придушення духовного розвитку суспільства 
за певною схемою»1. 

Сутність та глибина психологічної, управлінської на мовну культуру та соціально-поведінкової 
маніпуляції залежить від рівня свободи у суспільстві та здатності громадян зберігати раціонально-
критичне та ініціативне ставлення до дій влади. В умовах демократії апологетичне сприйняття будь-
якої позиції владного суб’єкта не є поширеним. Звідси як влада, так і громадянське суспільство 
можуть виступати рівноправними суб’єктами як маніпулювання, так і рівноправного діалогу. Як 
стверджують А. Міхненко, М. Месюк, «перехід від діалогової комунікації до маніпуляції суспільною 
свідомістю є досить небезпечним деструктивним фактором у процесі розвитку громадянського 
суспільства, оскільки відбувається латентне перетворення громадянського суспільства в суспільство 
масове, яким набагато легше керувати»2. 

Неможливість повною мірою оцінити значення політичних маніпуляцій у контексті морально-
етичних настанов або ціннісного підходу змушує звертати увагу на політико-інституційні орієнтири 
та пояснення маніпуляційної діяльності. А. Міхненко, М. Месюк слушно пов’язують маніпуляцію 
з «цілеспрямованою дією на певну особу для досягнення заздалегідь запланованих результатів. Роль 
і значення маніпуляції стали усвідомлюватися в результаті широкого використання політичних 
технологій і завдяки вивченню так званого «масового суспільства» і «масової свідомості»3. 

Таким чином, міждисциплінарне тло політичних маніпуляцій у сучасному суспільстві дозволяє 
визначати цю діяльність як масову, звичну не лише для маніпуляторів, але й для об’єктів маніпуляції. 
Водночас для політологічного дослідження важливим є встановленням чинників успіху політичного 
маніпулювання в умовах політичної конкуренції. Це ставить питання про ефективність 
маніпуляційних технології у політико-організаційному контексті. 

Висновки 
Таким чином, сучасні суспільні та гуманітарні науки розглядають політичну маніпуляцію як 

девіантну форму політичної поведінки. Вона спотворює політичне світосприйняття, вводить 
в оману реципієнтів інформації, погіршує стан громадської думки, негативно впливає на політичні 
рішення. Поряд з цим, міждисциплінарне значення маніпулятивної діяльності у сфері політичної 
комунікації зазнає значних коректив на тлі інформаційно-комунікаційної (цифрової) революції. 
Зокрема, соціологічні підходи до оцінки політичного маніпулювання визначають негативне 
ставлення населення до подібних практик. У рамках в сучасної психології надається увага 
особистісним аспектам маніпулятивного впливу на поведінку індивідів і груп. Мовно-культурні 
міркування над проблемами політичної маніпуляції акцентують увагу на підміні понять та логічних 
викривлення змісту і сутності політичних повідомлень. Нормативно-правова традиція звертає увагу 
на суперечності політико-маніпуляційної діяльності та законодавчого регулювання політичної 
комунікації. Спільними фокусним аспектом для міждисциплінарного розгляду явища є складність 
однозначного тлумачення політичної маніпуляції та можливість її інтерпретації у термінах 
постправди, ідеологічних та пропагандистських версій політичної дійсності. У цілому слід 
зазначити, що доцільним є вивчення дестабілізаційного потенціалу політичної маніпуляції 
як політико-комунікаційної діяльності та діяльності у рамках політичного управління.  
Ці аспекти можуть бути основою для подальших наукових розвідок у рамках проблеми, порушеної 
у даній статті. 

 
1 Міхненко, А., Месюк, М. (2009). Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція 
суспільною свідомістю? Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2, 5.  
2 Міхненко, А., Месюк, М. (2009). Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція 
суспільною свідомістю? Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2, 6. 
3 Міхненко, А., Месюк, М. (2009). Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція 
суспільною свідомістю? Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2, 7. 
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The institution of constitutional control is a key guarantee of the development of the legal system 
for any state. Long‐term practice shows that countries with «powerful» bodies of constitutional 
justice are an example of legal certainty and legal intelligence. Ukraine is in a transitional stage of 
forming  the  above‐mentioned  bodies  because  during  the  years  of  independence  the 
Constitutional Court of Ukraine has lost the trust of citizens and discredited itself as a defender of 
the highest act of the state. The relevance of the topic of this study is determined by the fact that 
the analysis of  the status and formation of constitutional  review bodies of European countries 
should be  the key  for Ukraine  to  create a  truly  independent and professional defender of  the 
constitution  and  laws  of Ukraine.  In  this  article,  the  author  explores  the  principles,  elements, 
status of the constitutional justice of the Romano‐Germanic legal system, and the possibility for 
implementing legislation in the legal system of Ukraine. 
Keywords: constitutional court, constitutional control, constitution, legislation, Romano‐Germanic 
legal system. 

Актуальність теми. Безсумнівно, якість роботи органів конституційного контролю цілком 
залежить від професіоналізму осіб, що призначаються на посади. Тому законодавство європейських 
країн окремо розглядає відповідне питання у своїх нормативно-правових актах. В цілому, 
спостерігається практично однаковий підхід до пред’явлення вимог до кандидатів на посади членів 
органів конституційного контролю при наявності деяких власних особливостей. Для України 
особливо актуально переймати досвід європейських країн, адже європейський досвід доводить, що 
завдяки окремим кваліфікаційним вимогам органи конституційної юстиції перетворюються в дійсно 
незалежний і потужний орган. 

Ступінь дослідження теми. Вивченню проблематики діяльності органів конституційного 
контролю присвячена низка національних та зарубіжних як наукових, так і практичних робіт. 
Зокрема, проблемами діяльності органів конституційної юстиції займаються зарубіжні та національні 
дослідники: Luchaire F., Daniel Mayer, Thomas J., Маклаков В.В. та інші. Проте, аналізу 
кваліфікаційних вимог до суддів органів конституційної юстиції в романо-германській правовій 
системі шляхом компаративістського дослідження увага раніше не приверталася і комплексні 
авторські роботи відсутні. 

Метою цієї статті є дослідження кваліфікаційних вимог і статусу органів конституційного 
контролю в країнах романо-германської правової системи. 
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Виклад основного матеріалу. Перш за все, ряд держав в якості необхідної вимоги виділяють 
мінімальний вік кандидата для заняття посади. Так, в Німеччині та Бельгії встановлюється 
мінімальний вік для заняття посади судді 40 років (ст. 3 Закону про Федеральний конституційний суд; 
ст. 34 Закону про арбітражний суд Бельгії). Більш високий віковий ценз передбачений в Угорщині. 
Згідно ст. 5 Закону про Конституційний суд Угорщини, суддею може бути призначена людина, яка 
досягла 45 років. 

Особливістю призначення членів Конституційної ради Франції виступають не тільки 
кваліфікаційні особливості кандидатів, однак, і певні «особливі» вимоги. Як показала практика 
призначення членів Конституційної ради за більше ніж 50 років її існування, не тільки політичні, але 
й особисті переваги нерідко виступали негласними критеріями при відборі кандидатур. Як пише 
професор Ф. Люшер, всі три вищі посадові особи, які беруть участь у формуванні Ради, брали 
до уваги найрізноманітніші якості можливих претендентів, включаючи компетентність, політичні 
переконання і, навіть, дружні відносини1. Так, з 1958 р. і по 1981 р., внаслідок того, що при владі 
перебували або праві, або правоцентристські партії, до складу Конституційної ради входили 
особистості, які тяжіли до консервативних поглядів. Після приходу до влади в 1981 р. Французької 
соціалістичної партії, на чолі з Ф. Міттераном, ситуація частково змінилася і до кінця 1980-х рр. 
більше половини членів Ради могли бути віднесені до представників лівих сил2. 

Що стосується компетентності конституційних радників, то, за даними, наведеними 
Ф. Люшером, за ті ж 50 років існування Ради, більш як половина її членів, до свого призначення, 
зробили кар’єру в парламенті чи уряді, тобто були скоріше політичними діячами, ніж юристами. 
Однак решту радників переважно склали правознавці, або особи, що мали досвід роботи 
в Касаційному Суді, адвокатурі, Державній раді, або які були професорами юридичних ВНЗ3. 

Дружні стосунки або інші особисті мотиви також могли призвести до призначення певних осіб 
до Конституційної ради. Так, двічі, в 1974 р. і 1977 р. обидва новообраних голови Національних 
Зборів призначили в Конституційну раду своїх попередників відповідно4. А в лютому 1986 року 
голова Конституційної ради Д. Майе подав у відставку до закінчення терміну своїх повноважень 
на «прохання» Президента Республіки Ф. Міттерана, який побажав замінити його більш видатною, 
на думку глави держави, фігурою Р. Бадінтера5. Особиста думка Президента Республіки виявилося 
тут вирішальною. 

Велике значення має правовий статус особи, яка висувається на посаду судді. Відповідна 
вимога по-різному виражається в законодавстві європейських країн. Португальський Закон про 
конституційний суд в ст. 13 встановлює, що суддя повинен в повному обсязі володіти своїми 
політичними і громадянськими правами. Суддею угорського Конституційного суду може стати 
людина, яка раніше не мала судимості (ст. 5 Закону про Конституційний суд). Необхідно відзначити, 
що загальний правовий статус кандидата на посаду судді може виражатися опосередковано, тобто 
через зрівнювання вимог до нього з вимогами, що пред’являються до інших чиновників. Так, суддя 
польського Конституційного Трибуналу, згідно зі ст. 5 Закону про Конституційний Трибунал, 
повинен відповідати вимогам для заняття посади судді Верховного суду або Головного 
Адміністративного суду. Кандидат в судді Федерального конституційного суду Німеччини повинен 
володіти пасивним виборчим правом в Бундестаг, а також відповідати вимогам для виконання 
функцій судді загальної юрисдикції, відповідно до Закону про суддів (ст. 3 Закону про ФКС). 

Особливе місце серед досліджуваних країн займає Бельгія, де вимоги до кандидатів в судді 
Арбітражного суду отримують дуже складну і детальну регламентацію. Розділ 1 частини 1 статті 34 
Закону про Арбітражний суд встановлює, що суддями можуть бути особи, які не менше 5 років 
займали посади: 

а) судді, головного прокурора, головного генерального адвоката або генерального адвоката 
в Касаційному суді; 

б) молодшого члена Державної ради, генерального аудитора, помічника генерального аудитора, 
молодшого аудитора або молодшого судового секретаря Державної ради; 

 
1 Luchaire, F. (1997). Le Conseil constitutionnel. Tome 1 – Organisation et attributions. Paris, 71. 
2 Luchaire, F. (1997). Le Conseil constitutionnel. Tome 1 – Organisation et attributions. Paris, 72. 
3 Маклаков, В.В. (1981). Конституционный контроль в V-ой французской республике. Правоведение, 4, 51. 
4 Luchaire, F. (1997). Le Conseil constitutionnel. Tome 1 – Organisation et attributions. Paris, 72. 
5 Mayer, D. (1998). Аu Conseil constitutionnel. Matenaux pour Tiistoire de notre temps, 51-52. 
<http://www.persee.fr>. 
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в) судового секретаря Арбітражного суду; 
г) професора права в бельгійському університеті. 
Розділ 2 частини 1 ст. 34 закріплює, що суддями також можуть бути особи, що не менше п’яти 

років були членами Сенату, Палати представників, Ради регіону. Тут також проявляється особливість 
державного устрою Бельгії, а саме, закон регламентує пропорційне представництво різних мовних 
груп. Так, серед франкомовних і нідерландомовних суддів кількість осіб, що відповідають зазначеним 
вище вимогам розділу 1 частини 1 ст. 34 і розділу 2 частини 1 ст. 34, має бути рівною. При цьому 
серед суддів, що відповідають вимогам розділу 1 частини 1 ст. 34 як мінімум один суддя повинен 
відповідати умовам пункту а) або б), і як мінімум один – пункту г). Також, відповідно до Закону, серед 
суддів, що відповідають вимогам розділу 1 частини 1 ст. 34, як мінімум один повинен 
продемонструвати достатнє знання німецької мови. 

Конституція Франції 1958 р. безпосередньо не закріплює незалежності Конституційної ради. 
Її правовий статус врегульовано розділом VII, однак, там принцип незалежності не міститься.  
Ст. 64 установчого акту V-ої Республіки, з якої починається наступний, VIII розділ, говорить, що 
гарантом незалежності судових органів є Президент Республіки. Однак є цілком очевидним, що 
відповідна стаття і весь розділ VIII присвячені виключно судам загальної юрисдикції. Про це 
говорить, перш за все, найменування розділу «De l’autorite judiciaire». Загальний термін «judiciaire», а 
в різних контекстах «justice judiciaire», «juge judiciaire», у французькому конституційному праві 
означає систему кримінальних і цивільних судів1. 

Важливою гарантією незалежності Конституційної ради є несумісність повноважень його 
членів з іншими публічними посадами. Перш за все, в період виконання ними своїх обов’язків члени 
Ради не можуть бути парламентарями. Ця заборона спочатку стосувалася лише національного 
представницького органу, але з 1977 р. вона поширена і на Європейський парламент. При цьому 
важливо підкреслити, що початкове членство в Конституційній раді не перешкоджає висуненню своєї 
кандидатури на будь-яких виборах. Однак, в разі свого обрання, законодавство встановлює, що така 
особа не може брати участь в діяльності Ради та має бути змінена2. Так, в 1984 р. колишній Президент 
Республіки В. Жискар д’Естен, будучи довічним членом Конституційної ради, був обраний депутатом 
Національних Зборів і, внаслідок цього, покинув своє місце в Раді3. Аналогічно особи, призначені 
до Конституційної ради, повинні відмовитися від своїх колишніх посад. На це їм відводиться 8 днів. 
Якщо вони не висловлять ясним чином свою волю, закон встановлює, що вони обрали місце 
в Конституційній раді4. Це можна розглядати як цікавий приклад презумпції значущості посади 
конституційного радника, тим більше що членство в Раді закон протиставляє посадам міністрів, 
членів Ради з економічних, соціальних і природоохоронних питань, захисника прав і парламентарів. 
Саме від вищеперелічених посад, призначений член Конституційної ради відмовляється. 

Органічний закон від 19 січня 1995 р. зміцнив заборону на суміщення будь-яких виборних посад 
з членством в Конституційній раді, поширивши його на органи місцевого самоврядування5. Крім того, 
до членів Конституційної ради застосовуються вимоги Виборчого Кодексу 1964 р., щодо несумісності 
парламентського мандата. Закон передбачає в якості винятку з цього правила лише два випадки: 
викладацька діяльність у ВНЗ і пастирська діяльність в трьох департаментах регіону Ельзас-Мозель. 
Неймовірність останнього виключення цілком логічна, адже мається на увазі, що в цих департаментах 
не діє закон 1905 р. про відокремлення церкви від держави. Порядок відправлення культу на цих 
територіях регулюється як і раніше Конкордатом 1801 р. і Органічними узаконеннями 1802 р. 

Крім виборних посад члени Конституційної ради не можуть займати і ряд невиборних. До них 
відносяться посади міністрів, членів Ради з економічних, соціальних і природоохоронних питань, 
посада Захисника прав, а також посади суддів. Остання заборона з’явилася лише в 1995 р. Зміст всіх 
цих заборон, очевидно, полягає в тому, щоб уникнути конфлікту інтересів і, як наслідок, гарантувати 
незалежність і самостійність членів одного з вищих контрольно-наглядових органів сучасної Франції. 

Заборона суміщення посад стосується і певних не державно-владних установ. Так, члени 
Конституційної ради не можуть займати керівні посади в публічних підприємствах і установах, а 

 
1 Thomas, J. (2010). L’independance du Conseil constitutionnel. Paris, 28.  
2 Ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 4.  
3 Decision No 84-983 AN du 7 novembre 1984 A.N., Puy-de-Dome (2eme circ.).  
4 Ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 4.  
5 Loi organique No 95-63 du 19 Janvier 1995 relative a la declaration de patrimoine des membres du Parlement et aux 
incompatibilites applicables aux membres du Parlement et a ceux du Conseil constitutitonnel.  
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також приватних підприємствах, якщо вони виконують державні замовлення або надають державі або 
територіальним громадам будь-які послуги. Така заборона стосується, крім того, організацій, які 
займаються будівництвом і ріелторською діяльністю. 

Декрет від 13 листопада 1959 р. обмежив свободу публічних висловлювань для членів 
Конституційної ради і встановив заборону на здійснення керівних посад в політичних партіях1. 

У той же час, не слід недооцінювати і моральних якостей, які проявляють деякі конституційні 
радники в зв’язку зі складними і неоднозначними подіями в їх суспільному житті. Так, наприклад, 
колишній Президент Республіки Ж. Ширак не бере участі в засіданнях Ради з 2011 р., оскільки проти 
нього було порушено кримінальну справу за фактом створення фіктивних робочих місць в мерії м. 
Парижа на початку 1990-их рр2. 

Таким чином, порядок формування Конституційної ради, а також обмеження, що накладаються 
на її членів, є надійною гарантією незалежності і самостійності. Але, мабуть, найголовніше полягає 
в тому, що неупередженість дозволяє Конституційній раді забезпечити змагальність при розгляді 
конституційного спору і виносити остаточне рішення на строгих підставах права і закону3. 

До другої групи належать країни, що пропонують більш розгорнутий і уточнений перелік 
несумісності, що включає крім державних посад інші види діяльності та зайнятості. Стаття 27 Закону 
про КС Португалії встановлює, що обов’язки судді Конституційного суду не можуть поєднуватися 
з виконанням обов’язків в органах або установах Верховної державної влади, в автономних регіонах 
або місцевих органах, також як і заняттям іншої посади або виконанням обов’язків державного або 
приватного характеру. 

Перш за все, основним елементом статусу членів органу конституційного контролю є їх 
незалежність. Властивістю цього принципу є його прояв на двох рівнях: по-перше, як згадувалося 
вище, в зв’язку з закріпленням незалежності органу конституційної юстиції в цілому, по-друге, 
у зв’язку з безпосереднім закріпленням незалежності самих суддів (радників). Основний Закон 
Німеччини, крім того, що відносить Федеральний Конституційний суд до незалежної судової гілки 
влади, встановлює, що навіть при виняткових обставинах (стані оборони) неприпустимо посягання 
на конституційний статус Федерального конституційного суду і виконання ним і його суддями їх 
конституційних завдань (ст. 115-g). Саме німецька конституція в найбільш стислому і загальному 
вигляді в ст. 97 закріплює традиційне конституційне положення: судді незалежні і підкоряються лише 
закону. Незалежність встановлюється в якості одного з елементів статусу суддів португальського 
Конституційного суду (ч. 5 ст. 224 Конституції, ст. 22 Закону про Конституційний суд). Стаття 1 
Закону про Конституційний суд Італії закріплює, що останній повинен бути незалежним від інших 
конституційних органів і підкорятися тільки Конституції і органічному закону, а судді незалежні при 
виконанні свого мандату (ч. 5 ст. 159 Конституції). Незалежність суддів і підпорядкування тільки 
Конституції і закону аналогічно закріплюється в законодавстві Угорщини і Польщі (ст. 12 Закону про 
Конституційний суд Угорщини; ст. 195 Конституції Польщі і ст. 6 Закону про Конституційний суд). 

У законодавстві європейських країн містяться норми, що регламентують імунітет, що надається 
членам органів конституційного контролю. В Іспанії судді Конституційного суду підлягають 
кримінальній відповідальності лише перед Кримінальним відділенням Верховного суду, при цьому 
тимчасове призупинення їх повноважень для здійснення розгляду може бути застосоване лише 
за рішенням трьох чвертей від повного складу суддів (ст. 24 і 26 Закону про Конституційний суд). 

Конституція Польщі на відміну від інших країн, передбачає особливу норму, що стосується 
елемента імунітету судді. Традиційно імунітет від кримінального та іншого переслідування є 
самодостатнім і реалізується безпосередньо, без участі третіх осіб, проте в Польщі має місце 
положення, коли керівний орган Конституційного трибуналу може впливати на рішення інших 
державних органів. Згідно ст. 196 Конституції Польщі, в разі затримання судді, про це негайно 
повідомляється Голова Конституційного Трибуналу, який має право розпорядитися про негайне 
звільнення затриманого. 

Значне місце в законодавстві зарубіжних держав займає регламентація питання про винагороду 
членів органу конституційного контролю, оплати їх праці. Високі ставки винагороди за роботу є 
однією з гарантій незалежності членського складу органів конституційної юстиції. Необхідно 
відзначити, що в досліджуваних країнах розмір винагороди членів КС, як правило, встановлюється 

 
1 Decret No 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel.  
2 Парижский суд приговорил Жака Ширака к двум годам условно. 
<https://24tv.ua/ru/parizhskiy_sud_prigovoril_zhaka_shiraka_k_dvum_godam_uslovno_n168625>. 
3 Thomas, J. (2010). L’independance du Conseil constitutionnel. Paris, 71.  
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не у вигляді самостійно закріпленої суми, а виходячи із сум винагород, які виплачуються державним 
посадовим особам інших гілок влади. При цьому за основу обчислення беруться не тільки зарплати 
колег з судової гілки влади, судів загальної юрисдикції, а й платні міністрів, голів уряду, 
парламентарів і голів палат. 

У зв’язку з цим можна виділити три групи країн. До першої відносяться Португалія та Італія, 
закони яких обчислюють заробітну плату членів Конституційних судів, виходячи з винагород в судах 
загальної юрисдикції. Португальські судді КС отримують зарплату в розмірі рівному суддів Верховного 
суду (ст. 30). Крім цього ст. 31 закріплює за суддями Конституційного суду право отримувати премію 
в розмірі 20% зарплати на покриття витрат при виконанні своїх обов’язків, а також право користування 
службовим автомобілем. Крім того, закон перераховує випадки, коли суддям належить відшкодування 
витрат на дорогу до місця служби під час сесій Конституційного суду, компенсації в залежності від 
місця їх проживання, в чому вони прирівнюються до членів уряду (ст. 32). 

Італійське законодавство в Конституційному законі N 1 від 11.03.1953р. спочатку встановило, 
що суддям Конституційного суду повинна виплачуватися щомісячна зарплата в розмірі не менше 
зарплати для молодшої суддівської посади в суді загальної юрисдикції (ст.6). Однак надалі Закон JVb 87 
від 11.03.1953р. зрівняв суддів Конституційного суду і суддів загальних судів, закріпивши, що перші 
отримують однакову сукупну зарплату з останніми (ст. 12). Президент Конституційного суду в праві 
отримувати додаткову надбавку до платні в розмірі однієї п’ятої від основної зарплати. 

Угорщина представляє другу групу країн, в яких забезпечуючи суддям право на винагороду, 
закон прирівнює їх зарплату, а також платню віце-голови Конституційного суду, до зарплати 
міністрів. Голова Конституційного суду отримує таку ж винагороду, що і Прем’єр-міністр (ст. 13). 

Австрія і Польща представляють третю групу країн, які відштовхуються від винагород членам 
парламентів цих держав. У польському законі про Конституційний трибунал закріплюється, що 
основна зарплата судді дорівнює винагороді Віце-маршала Сейму (ст. 6). Члени Конституційного 
суду Австрії, згідно з параграфом 4 Закону про Конституційний суд, отримують зарплату 
в залежності від займаної посади (Голова, заступник Голови, постійні доповідачі, інші члени суду), а 
розмір обчислюється в процентному відношенні до винагороди, на яку мав би право член 
Національної ради, якби він з моменту призначення членом Конституційного суду міг би бути 
депутатом Національної ради. Примітно, що цей закон по відношенню до запасних членів 
австрійського Конституційного суду обчислює винагороду, виходячи з винагороди членів цього ж 
суду, встановлюючи її в розмірі однієї десятої від початкової місячної зарплати останнього за кожен 
день засідань, в якому взяв участь запасний член суду. 

Висновки. Слід підкреслити, що аналіз законодавства європейських країн призводить 
до висновку, що воно досить докладно і відповідально підходить до вимог, що пред’являються 
до кандидатів на посади суддів органів конституційного контролю. Безсумнівно, володіння 
широкими знаннями в галузі права, тривалий стаж роботи за своєю спеціальністю, достатній вік 
кандидатів, заборона на заняття інших державних посад і на можливість діяльності іншого роду 
надають на професійний рівень співробітників органів конституційної юстиції позитивного впливу. 
Всі вимоги, що пред’являються спрямовані на забезпечення якісної роботи конституційних судів, 
служать додатковою умовою для закріплення незалежності та неупередженості 
відповідних органів. 
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ДИСКРЕЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ПОВНОВАЖЕНЬ  
ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ З ФОРМУВАННЯ 
СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ 

The article examines  the  features of  the  implementation of  the powers by the High Council of 
Justice in the formation of the judiciary, approaches to understanding the concept of «discretion» 
and its signs. The author has proved that discretionary powers are an evaluative concept; the issue 
of  assigning  certain  powers  to  discretionary  ones must  be  considered  in  the  context  of  each 
individual case of exercising the powers by a state body, and the preconditions that determine the 
discretionary nature of the powers of the High Council of Justice in the formation of the judiciary 
are highlighted. It is determined that the discretionary nature of the powers of the High Council 
of Justice in the formation of the judiciary is conditioned by the following prerequisites: the ability 
to form their own assessment of the circumstances surrounding the candidate for the position of 
judge and his/her personal qualities; the priority of the internal belief of each member of the High 
Council  of  Justice  over  the  internal  beliefs  of  the  candidates  for  the  position  of  a  judge;  the 
possibility of ambiguous interpretation of the concepts of «integrity» and «professional ethics» in 
the circumstances that indicate the dishonesty of the judge. 
Keywords: the High Council of Justice, the Constitutional Court of Ukraine, discretion, judiciary, 
powers, formation. 

Постановка проблеми. Механізм формування суддівського корпусу, наділення та 
припинення повноваженнями суддів, починаючи зі створення незалежної України, зазнавав змін, 
впроваджувалися різні підходи до формування суддівського корпусу різної ефективності. 

Так, 15 грудня 1992 року в межах діючої на той час судово-правової реформи набув чинності 
Закон України «Про статус суддів», який регулював діяльність судової системи, вимоги, які надають 
право особі на зайняття посади судді, порядок добору та обрання (призначення) суддів, порядок і 
строки чергових атестацій професійних суддів. 

З метою створення механізмів забезпечення незалежності суддів у лютому 1994 року було 
прийнято Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну 
відповідальність суддів судів України», відповідно до якого основним призначенням вказаних 
комісій було «забезпечення формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та 
неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також визначення рівня професійної 
підготовленості суддів та розгляд питань їх дисциплінарної відповідальності» (стаття 1). 

Конституційним договором, підписаним між Президентом України й Верховною Радою 
України 18 травня 1995 року, був змінений порядок призначення суддів на посади, який ставав більш 
регламентованим та формалізованим, зокрема, голови Верховного Суду України та Вищого 
арбітражного суду України й судді цих судів призначалися Верховною Радою за поданням 
Президента України, усі інші судді призначалися Президентом за поданням Міністерства юстиції, 
погодженим, відповідно, із Верховним Судом України або Вищим арбітражним судом України, але 
повноваження кваліфікаційних комісій не зазнали змін. 
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Значним кроком до створення сучасної судової системи, забезпечення незалежного 
функціонування судової влади в Україні стало створення з прийняттям 28 червня 1996 року 
Конституції України конституційного органу Вищої ради юстиції (далі – ВРЮ), до відання якої згідно 
статті 131 Конституції України, зокрема, унесення подання про призначення суддів на посади або 
про звільнення їх із посад. 

Згодом після внесення змін до Конституції Законом № 1401-VIII від 02.06.2016 року та 
прийняття Закону № 1798-VIII від 21.12.2016 року ВРЮ замінила Вища рада правосуддя (далі – ВРП) 
з певним чином модернізованими повноваженням. 

Надзвичайно громіздкий, надмірно ускладнений та економічно не доцільний як 
з теоретичного, так і практичного погляду механізм призначення особи на посаду судді був змінений, 
але з практичної точки зору чинний механізм не усунув повністю проблеми щодо зловживань при 
доборі та призначенні суддів, прозорості й справедливості в реалізації суддями професійної кар’єри1. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Підґрунтя дослідження склали праці, присвячені 
дослідженню міжнародно-правових стандартів судоустрою та судочинства, питанням порядку 
формування суддівського корпусу, таких учених і практиків, як О.Б. Абросимова, С.В. Боботов, 
В.Д. Бринцев, О.В. Гончаренко, О.С. Захарова, О.В. Карпушова, С.В. Ківалов, М.І. Клеандров, 
В.М. Колесниченко, В.В. Кривенко, М.М. Кухта, В.М. Лебєдєв, І.Є. Марочкін, Ю.М. Михєєнко, 
Л.М. Москвич, С.В. Прилуцький, Р.В. Романюк, О.В. Саленко, І.Л. Самсін, М.П. Селиванов, 
Л.В. Скомороха, Н.С. Слободяник, В.С. Стефанюк, В.А. Туманов, В.І. Шишкін та ін.; В.С. Єгоровою 
здійснено порівняльний аналіз досвіду формування суддівського корпусу України і зарубіжних країн. 

Актуальним питанням діяльності органів, що забезпечують формування суддівського 
корпусу, безпосередньо приділяв увагу І.Є. Марочкін, зарубіжний досвід судового управління та 
можливості його використання при реформуванні судової системи України вивчався 
С.Ю. Обрусною.Питання правового статусу Вищої ради юстиції досліджувалися О.В. Гончаренком, 
І.В. Назаровим, С.О. Халюком, особливості її формування – В.М. Колесниченком, ґрунтовний аналіз 
статусу Вищої ради юстиції як органу контрольної влади та перетворення її на Вищу раду правосуддя 
проведений Д.А. Опаленком. 

Питання дискреції повноважень досліджувалися як вітчизняними дослідниками 
(В.М. Венгером, Ю.М. Грошевим, О.Г. Крижовою, А.С. Макаренко, М.А. Погорецьким, М.Б. Рісним, 
О.І. Сеньків, М.І. Смоковичем, І.А. Тітком та ін.), так і закордонними, зокрема, необхідно відзначити 
дослідження Р. Алексі, А.В. Дайсі; О.С. Ігнатьєва, В.В. Подгруши, І. Рихтера, Г. Шупперта. 

Мета статті – виявити особливості реалізації повноважень Вищої ради правосуддя 
з формування суддівського корпусу. 

Виклад основного матеріалу. Якщо згадати повноваження ВРЮ, то в своєму Рішенні 
від 16 жовтня 2001 року №14-рп/2001 Конституційний Суд України, проаналізувавши положення 
чинної Конституції України та положення Закону України «Про Вищу раду юстиції»прийшов 
до висновку, що ВРЮможе вносити подання Президенту України тільки про перше призначення 
на посаду професійного судді строком на п’ять років. А за змістом пункту 1 частини першої статті 
131 Конституції України право внесення подань Верховній Раді України про обрання суддів 
безстроково та призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції на ВРЮ 
не поширюється2. 

У справі №1-7/2011 предметом дослідження на предмет відповідності Конституції України 
були повноваження Вищої ради юстиції призначати суддів на адміністративні посади в судах та 
звільняти їх з цих посад, чим, на думку суб’єкта конституційного подання, розширено її 
конституційну компетенцію та не передбачене в Конституції України повноваження щодо перегляду 
та скасування рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні 

 
1 Центр Разумкова (2013). Судова реформа в Україні: поточні результати та найближчі перспективи. 
Інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії на тему «Судова реформа 2010 р.: чи наближає вона 
правосуддя в Україні до європейських норм і стандартів?» 4 квітня 2013 р., 60. 
<http://razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdf> (2020, червень, 18). 
2 Рішення у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положення 
пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань 
про призначення суддів на посади (справа про призначення суддів), 2001 (Конституційний Суд України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-01#Text>  
(2020, червень, 18). 
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кандидата для обрання на посаду судді безстроково та притягнення судді до дисциплінарної 
відповідальності. КСУ не вбачив невідповідності Конституції України вказаних положень1. 

Після конституційної реформи 2016 року, стаття 128 Конституції визначила, щопризначення 
на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, 
встановленому законом. 

З цього приводу слід зазначити, що у пункті 14 Доповіді, присвяченій призначенню суддів 
(Венеція, 16-17 березня 2007 р.), Венеціанська Комісія відзначила, що якщо Президент має діяти лише 
в межах подання незалежної ради суддів, призначення суддів Президентом країни не видається 
процедурою, що може створити проблеми2. 

Положення про ВРП відповідають також Рекомендації NR 94(12), в якій підкреслюється, що 
«орган, який приймає рішення про відбір і кар’єру суддів, повинен бути незалежним від уряду та 
адміністрації. Для того, щоб гарантувати його незалежність, мають бути встановленими правила, що 
забезпечують, наприклад, обрання членів цього органу з кола суддів, а також положення, згідно з яким 
сам орган вирішує питання своєї процедури»3; статті 9 Загальної (Універсальної) хартії суддів, 
ухваленої 17 листопада 1999 року Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів у Тайпеї 
(Тайвань), яка передбачає, що обрання судді на посаду має відповідати об’єктивним та прозорим 
критеріям і базуватися суто на його професійній кваліфікації. Якщо обрання на посаду не відбувається 
іншим шляхом згідно з встановленою та глибоко вкоріненою традицією, то таке обрання має 
здійснювати незалежний орган, що містить достатню кількість представників судової влади4. 

Стосовно цього в Європейській хартії про закон «Про статус суддів» також зазначено: 
«відносно будь-якого рішення, пов’язаного з добором, прийомом на роботу, призначенням, 
підвищенням судді на посаді або звільненням з посади, закон про статус суддів передбачає втручання 
органу, незалежного від виконавчої й законодавчої влади, у якому принаймні половина тих, хто є 
членами даного органу, є суддями, вибраними своїми колегами відповідно до методів, що гарантують 
найширше представництво судової влади»5. 

В Пекінських тезах стосовно принципів незалежності суддівюридичної асоціації країн 
азійського татихоокеанського регіону (LAWASIA),прийняті провідними діячами в галузіправосуддя 
в LAWASIA, а також суддями зАзії та тихоокеанського регіону в Пекіні в1995 року та схвалені 
на засіданні радиLAWASIA в 2001 році, наголошується, що для досягнення суддямисвоїх цілей та 
реалізації своїх функцій суддіповинні обиратися на засадахкомпетентності, неупередженості 
танезалежності (п. 11), недискримінації (п. 13),а спосіб обрання суддів повинен гарантуватиобрання 
найбільш кваліфікованогокандидата на посаду (п. 12)6. 

Принцип суддівської незалежностібезпосередньо пов’язують із професійнимдобором суддів і 
Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та незалежності суддівства в країнах загального 
права, прийняті назустрічі представників парламентськоїасоціації, асоціації магістратів та 
суддів,асоціації адвокатів та освітньої юридичноїасоціації країн загального права 19 липня 1998 року7, 

 
1 Рішення у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус 
суддів», «Про Вищу раду юстиції» (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою)», 2011 
(Конституційний Суд України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://www.ccu.gov.ua/docs/626> 
(2020, червень, 18). 
2 Верховний Суд України (2007). Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської 
комісії) щодо призначення суддів. Доповідь ухвалено Венеціанською комісією на 70 пленарному засіданні 
(м. Венеція, 16-17 березня 2007 р.) <http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf> (2020, червень, 18). 
3 Рекомендація про незалежність, дієвість та роль суддів, 1994 (Комітетом Міністрів Ради Європи). 
Міжнародні стандарти незалежності суддів. Київ: Поліграф-Експрес, 86-90. 
4 Загальна (Універсальна) хартія судді, 1999 (Міжнародна Асоціація Суддів). Міжнародні стандарти 
незалежності суддів. Київ: Поліграф-Експрес, 35-38. 
5 Європейська хартія про закон «Про статус суддів», 1998 (Рада Європи). Міжнародні стандарти 
незалежності суддів. Київ: Поліграф-Експрес, 91-95. 
6 Пекінські тези стосовно принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та 
тихоокеанського регіону, п. 12, 1995 (LAWASIA). Офіційний сайт Верховної Ради України 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j78#Text> (2020, червень, 18). 
7 Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та незалежності суддівства в країнах загального права, 1998 
(Парламентська асоціація, Асоціація магістратів та суддів, Асоціація адвокатів, Освітня юридична асоціація 
країн загального права). Міжнародні стандарти незалежності суддів. Київ: Поліграф-Експрес, 177-179. 
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в яких наголошується, процеспризначення повинен здійснюватися такимчином, щоб гарантувати 
незалежність таналежний інтелектуальний рівеньпретендентів, обраних для призначеннясуддів 
на всіх рівнях. 

В науковій літературі немає уніфікованого визначення поняття «суддівського корпусу», 
виходячи з етимології слова«корпус» («сукупність осіб якогось одного фаху, службового становища 
тощо»1, треба погодитися з Р.А. Крусян, що під ним треба розуміти «сукупність осіб, які здійснюють 
правосуддя та мають однаковий статус»2. 

На думку С. Прилуцького, механізм формування суддівського корпусу є безперервним 
циклом руху професійного судового складу, який містить у собі порядок набуття права й відповідний 
йому порядок припинення судової служби, певний упорядкований процес кадрового забезпечення 
судової влади, що включає правові механізми набуття та припинення суддями повноважень3. 

Повноваження ВРП щодо формування суддівського корпусу та його зміни регулюються 
главою 2 «Участь у формуванні суддівського корпусу» (ст.ст. 36-38), главою 6 «Звільнення судді 
з посади» (ст.ст. 55-57), главою 8 «Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя» (ст.ст. 
62-69), главою 9 «Переведення суддів» (ст.ст. 70-72) Закону України «Про Вищу раду правосуддя»4. 

Процедурні питання здійснення вказаних повноважень регулюються главами 10 «Участь 
у формуванні суддівського корпусу», 15 «Звільнення судді з посади», 16 «Припинення відставки 
судді», 17 «Звільнення судді з посади за особливих обставин», 19 «Тимчасове відсторонення судді від 
здійснення правосуддя», 21 «Переведення суддів» Регламенту ВРП. 

Згідно частині 2 статті 36 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» ВРП ухвалює рішення щодо 
внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду 
рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Попередній розгляд рекомендації здійснює доповідач, визначений у порядку 
автоматизованого розподілу, та готує висновок, який передає до відповідного структурного 
підрозділу секретаріату Ради для формування порядку денного Ради (п.10.2 Регламенту ВРП). 

За результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Рада та 
висновку доповідача ВРП може також ухвалити рішення про відмову у внесенні подання Президентові 
України про призначення на посаду судді, таке рішення може бути ухвалене відповідно до підстав, 
зазначених у пункті дев’ятнадцятому статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Аналогічне положення міститься у частині 4 статті 37 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя». 
При цьому Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вказав у своєму 

Рішенні у справі П/9901/293/18 від 7 лютого 2018 року, що норма підпункту 1 частини 19 статті 79 
Закону № 1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів» містить подвійну клаузулу:  

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності 
чи професійної етики – як окрему підставу для відмови у внесенні подання Президентові України про 
призначення судді; та  

2) наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової 
влади у зв’язку з таким призначенням – як окрему підставу для відмови у внесенні відповідного 
подання5. 

У п.10.4 Регламенту ВРП окремо зазначається, що підстави, зазначені у підпункті 1 частини 
дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ВРП визначає, керуючись 
власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей. 

Треба зазначити, що підстави прийняття ВРП рішення про відмову у внесенні подання 
Президентові України про призначення на посаду судді значно відрізняються від аналогічного 
повноваження ВРЮ, яка могла прийняти таке рішення тільки «уразі встановлення порушень порядку, 

 
1 Білодід, І. К. (ред.) (1973). Словник української мови. Академічний тлумачний словник в 11 томах. Київ: 
Наукова думка, 4, 300. 
2 Крусян, Р. А. (2018). Реформування системи судоустрою України: досвід, сучасність, тенденції: дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса: Національний університет «Одеська 
юридична академія», 168. 
3 Прилуцький, С. В. (2002). Формування судового корпусу: національний та світовий досвід. Актуальні 
проблеми політики: Збірник наукових праць, 13-14, 560. 
4 Закон про Вищу раду правосуддя, 2017 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 7-8, 50. 
5 Рішення у справі П/9901/293/18, 2018 (Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України). 
Єдиний державний реєстр судових рішень <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72089229> (2020, червень, 18). 
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які призвели або могли призвести до неправильних результатів добору», але, на відміну від ВРП, 
також могла визначити «дії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, необхідні для усунення 
наслідків цих порушень» (частина 4 статті 29 ЗУ «Про Вищу раду юстиції» в редакції  
від 04.06.2015 року). 

Тобто ВРП виступає «юридичним фільтром» у процесі призначення суддів на посади, її 
завдання – з’ясувати наявність будь-яких юридичних перешкод для заняття посади судді, а також 
аспекти морально-етичної поведінки особи, здатність її здійснювати правосуддя1, і несе політичну й 
моральну відповідальність перед суспільством за якісний стан суддівського корпусу, а фактично й 
за стан правосуддя в країні. 

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що повноваження ВРП стосовно оцінювання 
обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей є дискреційними та 
виключною компетенцією її як уповноваженого органу, постійно діючого у вітчизняній системі 
судоустрою (Постанова Великої палати Верховного Суду від 9 квітня 2018 року, справа № 800/546/17 
(П/9901/293/18)). 

Визначення «дискреційних повноважень» в законодавстві міститься тільки в діючій 
Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженій Наказом Міністерства юстиції 
України від 24.04.2017 №1395/5, яка визначає їх як можливість на власний розсуд визначити повністю 
або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний 
розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим 
актом, проєктом нормативно-правового акту. 

Що стосується доктрини, то можна виділити два основних підходи до визначення «дискреції». 
Щодо першого, то мова йде про ототожнення термінів «дискреція» та «розсуд», при чому основною 
правовою категорією виступає саме «розсуд», та тлумачяться через термін «вибір». 

В цьому контексті інтерес представляють поняття та ознаки дискреції, що виділені  
О.С. Ігнатьєвим. По-перше, дослідник, викоритовуючи терміни «дискреція» та «розсуд» як тотожні 
та проаналізувавши сутність і зміст розсуду як правової загальнотеоретичної категорії, тлумачить 
дискрецію через термін «вибір», який одночасно позначає стан, процес і результат, відповідно, 
на його думку, дискреція – «це вибір уповноваженого публічно-правового суб’єкта, обмежений 
об’єктивними факторами (межами), що полягає в знаходженні і прийнятті оптимального рішення 
правового питання». По-друге виділяє сукупність необхідних та достатніх ознак розсуду (дискреції): 
публічно-правовий суб’єкт; об’єктивно обмежена правова свобода; право (правомочність); 
інтелектуально-вольова діяльність, яка полягає в пошуку і прийняття оптимального рішення 
правового питання2. 

Інший підхід виходить з розуміння «дискреції» через поняття «право (повноваження)», 
«діяльність». 

Так, частина авторів право (повноваження) публічно-правового суб’єкта відносять 
до центральних ознак дискреції, інші лише доповнюють ним аспект активності, але в будь-якому 
випадку праву (повноваженням) кореспондує саме діяльність, яка як ознака дискреції не завжди 
називається прямо (З.М. Лукманова, О.А. Папкова). 

Згідно Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 щодо здійснення 
адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комітетом Міністрів 
11.03.1980 року на 316-й нараді, дискреційні – це такі повноваження, які адміністративний орган, 
приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може 
обирати з декількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає кращим за даних обставин. 

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, перші посилання на Рекомендації 
з’явилися в рішеннях 2010 року, а насьогодні такі рішення набули масового поширення 
в адміністративно-судовій практиці, але посилання мають одноманітний характер. 

Заслуговує на увагу і позиція М. Смаковича, що дискреція включає в себе не тільки вольовий 
елемент (вільний розсуд), а й інтелектуальний морально-правовий, який визначає використання 

 
1 Скомороха, Л. В. (2010). Організаційно-правові та процедурні аспекти практики формування суддівського 
корпусу в Україні. Вісник Вищої ради юстиції, 1, 32. 
2 Игнатьев, А. С. (2015). Усмотрение как правовая общетеоретическая категория и алгоритм его отраслевого 
анализа (на примере сферы судебного конституционного контроля): дисертация на соискание научного степня 
кандидата юридичних наук. СПБ: Северо-Западный институт управления 
<https://disser.spbu.ru/files/disser2/1085/disser/8mFtWLb820.pdf> (2020, червень, 18). 
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дискреційних повноважень зі здоровим глуздом, що передбачає не стільки логічний порядок дій, 
скільки розумну сталість правопорядку, мораль, суспільні традиції, загальновизнані принципи і 
цінності, включаючи суто внутрішню мотивацію. 

Відповідно, на його думку, з якою не можна не погодитися, з теоретичної точки зору 
дискреційні повноваження – це встановлені законами права і обов’язки владних суб’єктів, які 
визначають ступінь самостійності їх реалізації з урахуванням принципу верховенства права і 
полягають в застосуванні ними адміністративного розсуду при здійсненні дій і прийнятті рішень1. 

Не зважаючи на різноманітність підходів до розуміння «дискреції», «розсуду», всі дослідники 
наголошують на необхідності чітко визначати межі дискреції, межі дозволеності відходу 
від визначеного порядку. 

Таку ж позицію займає й Європейський суд з прав людини. Якщо узагальнити, то ЄСПЛ 
розглядає застосування національного закону в конкретній юридичній ситуації через призму меж 
дискреційних повноважень державних національних органів, які застосовували закон при вирішенні 
юридичного конфлікту, та безпосередньо відповідність вчинених дій з застосування закону 
в дискреційних межах (наприклад, рішенняБаклі (Buckley) проти Великої Британії від 25 серпня 
1996 року, рішення у справі Фадєєва (Fadeyeva) проти Росії від 9 червня 2005 року тощо). 

Щодо дискреційних повноважень ВРП, то остання у межах здійснення власних повноважень 
наділена правом надавати загальну правову кваліфікацію судовим рішенням, які були прийняті 
певним суддею, при цьому обов’язковою умовою є те, щоб ВРП не надавала оцінку саме 
процесуальним діям судді, не перевіряла законність постанови чи судового рішення, а лише 
оцінювала дії особи при здійсненні нею правосуддя у контексті їх відповідності статусу судді та 
можливих негативних наслідків у вигляді підриву суспільної довіри до суду. 

У законодавстві України не конкретизовано, що саме слід вважати «іншими обставинами», 
які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням 
суддею, як необхідно тлумачити «доброчесність». 

Аналіз рішень ВРП, судової практики Касаційного адміністративного суду, Верховного суду 
доводить, що висновок про наявність обставин, які свідчать про недоброчесність судді та можуть 
негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням особи на посаду 
судді ВРП може зробити з різних підстав, наприклад: 

– ігнорування при постановленні постанови Конституції України та практики ЄСПЛ (рішення 
ВРП від 07 листопада 2017 року №3602/0/15-17); 

– різкі відмінності у практиці застосування одних і тих самих положень матеріального закону 
протягом нетривалого часу, істотне відхилення від достатньо чітких і однозначних положень закону, 
які не можуть бути пояснені текстом судового рішення і супроводжуються звільненням осіб, 
які вчинили адміністративне правопорушення, від найбільш суворого стягнення, що їм загрожувало 
(рішення ВРП від 04 квітня 2019 року № 1044/0/15-19); 

– факт притягнення до дисциплінарної відповідальності, навіть при наявності висновку 
дисциплінарного органу ВРП про те, що допущені суддею порушення були неумисними та не містили 
ознак істотного дисциплінарного проступку; форма вини і загалом наявність або відсутність у діях 
судді складу дисциплінарного проступку не мають вирішального значення (рішення ВРП  
від 20 червня 2017 року № 1638/0/15-17; від 07 листопада 2017 року № 3603/0/15-17) тощо. 

При цьому як зазначається в Постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 квітня 
2020 року у справі № 9901/238/199 (п.9), оцінка ВРП дій судді у схожих ситуаціях не обмежується 
лише об`єктивними критеріями і оцінювання завжди має суб`єктивний характер. Тому той факт, 
що ВРП, реалізуючи свою конституційну функцію, неоднаково вирішила питання щодо суддів 
за ззовні подібних обставин, сам собою не може свідчити про протиправність, дискримінацію чи 
свавілля під час прийняття рішень (аналогічні висновки містить і п.67 постанови від 04 квітня  
2019 року у справі № 800/551/17). 

Відповідно до статті 38 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» рішення Вищої ради правосуддя про 
відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду може бути 
оскаржене та скасоване виключно з підстав, визначених пункту 21 статті 79 ЗУ «Про судоустрій 
і статус суддів». 

 
1 Смокович, М. (2015). Административная юстиция в вопросе дискреционных полномочий.  
Судебно-юридическая газета, 46 (314), 13 <https://sud.ua/ru/news/sud-info/84051-administrativnaya-yustitsiya- 
v-voprose-diskretsionnikh-polnomochij-4c1b25> (2020, червень, 18). 
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На сьогодні Великою Палатою Верховного Суду сформована стала позиція, що, вирішуючи 
спір про правомірність відмови ВРП внести подання про призначення судді на посаду, суд, надаючи 
йому юридичну оцінку, має повну юрисдикцію, яка не обмежується лише з`ясуванням наявності 
визначених ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» формальних підстав, для скасування такого рішення, 
а й повинен також ретельно дослідити дотримання ВРП під час прийняття рішення пункту 3 частини 
19 статті 79 Закону щодо його вмотивованості. При цьому оцінка Верховним Судом мотивів та 
обґрунтованості оскаржуваного рішення ВРП не є втручанням у її дискреційні повноваження 
(постанова від 04 квітня 2019 року у справі № 800/551/17 (п.37), постанова від 27 червня 2019 року 
у справі № 800/291/17 (П/9901/100/18) (п.50), постанова від 30 квітня 2020 року у справі 
№ 9901/238/19 (п.8)). 

Висновки і пропозиції.Дискреційні повноваження – поняття оціночне, питання віднесення 
тих чи інших повноважень до дискреційних необхідно розглядати в контексті кожного окремого 
випадку реалізації повноважень державного органу. 

Дискреційний характер повноважень ВРП при формуванні суддівського корпусу 
обумовлюється наступними передумовами: 

– можливістю формування власної оцінки обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду 
судді, та його особистих якостей;  

– пріоритетом внутрішнього переконання кожного члена ВРП над внутрішнім переконанням 
кандидата на посаду судді; 

– можливістю неоднозначного тлумачення понять «доброчесність» і «професійна етика» при 
встановлені обставин, які свідчать про недоброчесність судді та можуть негативно вплинути 
на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням особи на посаду судді. 
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OF PERSONAL DATA CONTAINED  
IN THE STATE REGISTER OF REAL RIGHTS  
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ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ,  
ЩО МІСТЯТЬСЯ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ  
РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

The subject of  research within  the article  is  the status of personal data contained  in  the State 
Register of Real Property Rights. It is determined that the legal regime of collection, processing 
and dissemination of personal data directly depends on their status, which is determined by the 
person or by law. It has been found that personal data can be in the form of both confidential 
information and public information. It is determined which data can be classified as personal. The 
information entered in the State Register of Rights includes such data that are personal data of an 
individual. It is determined that the status of the information contained in the State Register of 
Rights, determined by the legislator, makes it possible to distinguish both confidential data and 
public  information as part of  such  information.  It  is  concluded  that actions  to obtain property 
rights  to  real estate are  those  that express  consent  to  the publication of personal data of  the 
owner of such rights in order to protect his\her property rights. 
Keywords: registration of property rights, non‐property rights of individuals, personal data, 
confidential information, public information, State Register of Rights. 

З розвитком інформаційних технологій сфера приватного життя фізичної особи зазнає 
неконтрольованого втручання, що ставить під сумнів дієвість механізмів захисту немайнових прав 
осіб щодо збереження конфіденційного характеру інформації щодо осіб. На сьогоднішній день 
зацікавленість суспільства й держави в формуванні значних масивів систематизованої інформації 
щодо результатів життєдіяльності окремих осіб у вигляді державних реєстрів в електронній формі та 
з необмеженим колом суб’єктів, які мають доступ до таких даних, формує запит на узгодження 
практики ведення електронних реєстрів із забезпеченням немайнових прав осіб, інформація щодо 
яких міститься в відповідних реєстрах. Саме тому, метою даної статті є визначення потенційних та 
реальних загроз для забезпечення немайнових прав осіб в сфері захисту особистої інформації 
у функціонуванні загальнодержавної електронної системи реєстрації та обліку майнових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Питання захисту інформаційних прав особи в сучасних умовах розвитку інформаційних 
технологій стають предметом широкого кола наукових досліджень. Крім того, варто констатувати 
спроби вирішення питань захисту прав осіб від незаконного розповсюдження інформації щодо них 
на національному законодавчому рівні та рівні міжнародно-правових актів. Держава Україна активно 
приймає участь в процесі вдосконалення національного законодавства щодо визначення правового 
режиму особистої інформації (інформації щодо особи). Україна ратифікувала Конвенцію Ради 
Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних шляхом 
прийняття Закону України від 6 липня 2010 року. Таким чином наша держава взяла на себе 
зобов’язання забезпечити дотримання прав і свобод людини, зокрема, права на недоторканність 
приватного життя, закріпленого статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та гарантованого статтею 32 Конституції України. 
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Механізм реалізації загалом декларативних положень Конвенції було закріплено шляхом 
прийняття Закону України «Про захист персональних даних», який набув чинності 1 січня 2011 року 
і став основоположним актом національного законодавства у сфері захисту персональних даних. 
Згодом, враховавши наявний досвід створення та функціонування системи захисту персональних 
даних в Україні, 3 липня 2013 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», який набув 
чинності 1 січня 2014 року. 

Крім вищезгаданого права на недоторканість приватного життя в літературі та актах 
законодавства в контексті захисту інформації про особу від розкриття та розповсюдження згадуються 
право на повагу до приватного і сімейного життя, право на захист персональних даних, право 
на захист інформації особистого характеру тощо. Весь спектр згадуваних прав фактично пов’язаний 
зі збереженням особливого конфіденційного статусу інформації про особу, а отже, для розуміння 
змісту вищеназваних прав особи необхідно з’ясувати, що саме мається на увазі під словосполученням 
«інформація про особу». В спеціальній літературі до такої інформації відносять дуже широкий обсяг 
інформації, в тому числі будь-які відомості, що стосуються фізичної особи, такі як біографічні дані, 
її вподобання, погляди тощо1. 

Чинне законодавство ототожнює поняття «інформація про особу» та «персональні дані». Так, 
ст. 11 Закону України «Про інформацію» визначає інформацію про фізичну особу (персональні дані) 
як відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована2. Аналогічно визначає поняття «персональні дані» і Закон України «Про 
захист персональних даних»: «персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну 
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована»3. 

Чинне законодавство не надає переліку інформації, що може визнаватися персональними 
даними, однак в літературі виділяють наступні дані, що зазвичай розділяються на два види – загальні 
та особливі (чутливі). 

До загальної категорії можна віднести: прізвище та ім’я; дату та місце народження; 
громадянство; сімейний стан; псевдонім; дані, записані в посвідченні водія; економічне і фінансове 
становище; дані про майно; банківські дані; підпис; дані з актів цивільного стану; номер пенсійної 
справи; адресу місця проживання; дипломи про освіту, професійну підготовку тощо. 

Особлива категорія охоплює інформацію про: расове, етнічне та національне походження; 
політичні, релігійні та світоглядні переконання; членство в політичних партіях та/або організаціях, 
професійних спілках, релігійних організаціях чи громадських організаціях світоглядної 
спрямованості; стан здоров’я (медичні дані); статеве життя; біометричні дані; генетичні дані; 
притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності; застосування до особи заходів 
у рамках досудового розслідування; вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність»; вчинення щодо особи тих чи інших видів 
насильства тощо4. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною є 
інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 
повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно 
до передбачених ними умов5. Аналогічний підхід до визначення конфіденційної інформації 
використано в  Законі України «Про інформацію», згідно якого конфіденційною є інформація про 
фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 
суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням 

 
1 Буртник, Х. (2019). Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення 
і регулювання. Центр демократії та верховенства права. <https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-
informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya>. (2020, липень, 03). 
2 Закон про інформацію 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>. (2020, червень, 28). 
3 Закон про захист персональних даних 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (2020, червень, 28). 
4 Шадська, У. ТОП-10 питань у сфері захисту персональних даних. Експертний центр з прав людини. 
<https://ecpl.com.ua/news/top-10-pytan-u-sferi-zakhystu-personal-nykh-danykh/>. (2020, липень, 03). 
5 Закон про доступ до публічної інформації 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>. (2020, червень, 28). 
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(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, 
а також в інших випадках, визначених законом1. 

Отже, особа самостійно може вирішувати, які дані щодо неї є конфіденційними. Одночасно 
слід зазначити, що перелік даних про особу, які визнаються як конфіденційна інформація, не є 
вичерпним. До такого висновку прийшов Конституційний Суду України у рішенні від 20 січня 
2012 року № 2-рп/20122. 

Однак, необхідно враховувати той факт, що не будь-які персональні дані можуть бути визначені 
за волею особи конфіденційною інформацією, адже законодавством може бути встановлений 
особливий статус для окремих даних. Законодавством може бути заборонено віднесення певної 
інформації до обмеженої у доступі, зокрема і конфіденційної3. 

Так, у 2015 році було вдосконалено законодавство щодо доступу громадян до публічної 
інформації та введено поняття відкритих даних. Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» визначено, що під відкритими даними розуміється публічна інформація у форматі, що 
дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ 
до неї, а також її подальше використання. Згідно ч. 2 ст. 101 даного Закону відкриті дані можуть бути 
використані будь-якою особою, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією 
або шляхом включення до складу власного продукту4. 

Інформація, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, може мати 
характер персональних даних. Так, згідно положень постанови Кабінету Міністрів України  
від 6 червня 2018 р. № 484 до державного реєстру прав вносяться такі відомості про суб’єкта права 
власності фізичну особу: прізвище; ім’я; по батькові (за наявності); номер запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі (за наявності);  реєстраційний номер облікової картки платника 
податків. 

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків 
через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, 
додатково вносяться: реквізити паспорта фізичної особи (назва; серія (за наявності); номер; дата 
видачі; уповноважений суб’єкт, що його видав; строк дії (за наявності); додаткові відомості 
(за наявності)5. 

Наявність таких даних в Реєстрі дозволяє віднести його до кола баз персональних даних. 
Поняття «база персональних даних» визначене абзацом другим статті 2 Закону «Про захист 
персональних даних», відповідно до якого база персональних даних – іменована сукупність 
упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних 
даних6. 

Одночасно, згідно ч.1 ст. 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх 
обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, 
крім випадків, передбачених Законом7. 

 
1 Закон про інформацію 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>. (2020, червень, 28). 
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 сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text>. (2020, червень, 28). 
3 Буртник, Х. (2019). Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення і 
регулювання. Центр демократії та верховенства права. <https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-
informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya> (2020, липень, 03). 
4 Закон України про доступ до публічної інформації 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>. (2020, червень, 28). 
5 Постанова Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 2018 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/484-2018-%D0%BF#Text> (2020, липень, 01). 
6 Закон України про захист персональних даних 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (2020, червень, 28). 
7 Закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 2004 (Верховна 
Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n38> 
(2020, липень, 01). 
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Отже, положення Закону визначають статус персональних даних, що містяться в Державному 
реєстрі прав, як відкриті дані, а будь-які дії із відкритими персональними даними, наприклад, 
збирання, поширення тощо, не підпадають під регулювання Закону «Про захист персональних 
даних»1. В той же час дане положення суперечить положенням Закону «Про доступ до публічної 
інформації» яким серед ознак відкритих даних визначено вільний та безоплатний доступ до такої 
інформації2. 

В сучасних умовах фізичні особи можуть отримувати інформацію з Державного реєстру прав 
дистанційно в електронній формі через сайти «Он-лайн будинок юстиції» 
(https://online.minjust.gov.ua) чи «Кабінет електронних сервісів» (https://kap.minjust.gov.ua), або 
в паперовій формі, звернувшись до будь-якого державного реєстратора, фронт-офісу або нотаріуса 
в межах України3. 

В роз’ясненнях щодо призначення платежів при отриманні інформації з реєстрів зазвичай 
вказується на оплату послуги вчинення платних дій з реєстрами, а не оплату доступу до інформації 
з реєстру, однак, на нашу думку, неможливість широкому колу осіб безоплатно отримати 
інформацію, статус якої визначено як відкритий та загальнодоступний, виключає віднесення такої 
інформації до відкритих даних4.  

В той же час виникає питання щодо віднесення персональних даних, що містяться 
в Державному реєстрі прав до публічної інформації. Згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», публічна інформація – це «відображена та задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом»5. Весь масив інформації не може бути охарактеризований як публічна 
інформація, адже в статті міститься зазначення, що така інформація є відкритою та 
загальнодоступною, крім випадків, передбачених Законом.6 Таким чином, Державний реєстр прав є 
ресурсом, що містить як загальнодоступну, так і конфіденційну інформацію стосовно власників 
нерухомості7. 

В літературі висловлювалася думка, що певні дії суб’єкта права є фактично його згодою 
на публікацію персональних даних та нівелювання конфіденційного статусу такої інформації. Серед 
прикладів таких дій зазвичай наводяться вступ на державну службу8 або реєстрація ФОП9, адже 
публікація деяких персональних даних – обов’язкова умова для підприємців та державних 
службовців. Крім того в відповідних законах є вказівка щодо такого обов’язку відповідних осіб. 

Аналіз практики ЄСПЛ дозволяє зробити висновок, що після публікації приватної або особистої 
інформації в Інтернеті, необхідність захисту її конфіденційності більше не може виступати 

 
1 Буртник, Х. (2019). Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення і 
регулювання. Центр демократії та верховенства права. <https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-
informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya>. (2020, липень, 03). 
2 Закон України про доступ до публічної інформації 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>. (2020, червень, 28). 
3 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Офіційний сайт Уманської районної 
державної адміністрації Черкаської області. <https://uman-rda.gov.ua/nadannya-informacii-z-derzhavnogo-
reestru-rechovih-prav-na-neruhome-majno-1567500199/>. (2020, червень, 28). 
4 Щодо платних дій з реєстрів 2012 (Мін’юст України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v17-3323-12#Text> (2020, липень, 03); Електронні сервіси, які допоможуть 
при заповненні е-декларації. Судова влада України. <https://court.gov.ua/press/news/880561/> (2020, липень, 03). 
5 Закон про доступ до публічної інформації 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text> (2020, червень, 28). 
6 Закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 2004 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#n38>. (2020, kипень, 01). 
7 Коровайко, О. (2017). Формування і зберігання даних державного реєстру прав на нерухоме майно. 
Підприємництво, господарство і право, 12, 41. 
8 Буртник, Х. (2019). Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення і 
регулювання. Центр демократії та верховенства права. <https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-
informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya>. (2020, липень, 03). 
9 Публічна інформація чи персональні дані? Опендатабот. <http://www.lsej.org.ua/priklad-stati.pdf>  
(2020, липень, 03). 
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як переважна вимога1. На практиці інформація значною мірою більше не є конфіденційною 
(Видавництво Плон проти Франції, Editions Plon v. France, №58148/00, §53)2. Можна констатувати, 
що реєстрація майнового права щодо нерухомого майна технічно є нічим іншим ніж публікація даної 
інформації в електронному джерелі (реєстрі), доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет. 
В той же час згідно роз’яснення Мінюсту від 21.12.2011 року містить положення, що персональні 
дані, які зберігаються та обробляються відповідним програмним забезпеченням, є базою 
персональних даних в електронній формі. 

Отже, розміщення персональних даних в єдиному електронному реєстрі, інформація в якому 
має статус відкритої, як таке не порушує прав осіб на захист персональних даних. В той же час 
інформація, що міститься в Державному реєстрі прав, може мати статус конфіденційної, а її захист 
повинен забезпечуватися державою шляхом вживання заходів технічного, організаційного та 
юридичного характеру. Механізм забезпечення відповідного рівня захисту персональним даним, що 
містяться в Державному реєстрі прав, потребує конкретизації та вдосконалення, а отже має 
актуальний характер як предметом дослідження в межах науки цивільного права. 
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Постановка проблеми. У результаті реформування цивільно-процесуального законодавства, 
поняття «заперечення» в оновленому Цивільному процесуальному кодексі України (текстом далі – 
ЦПК), набуло зовсім іншого процесуального значення. До жовтня 2017 року роль заяв відповідача по 
суті справи відігравав такий процесуальний документ як заперечення відповідача проти позову. Нині, 
при використанні відповідачем свого права на подання відзиву, чинним ЦПК встановлено ряд вимог 
(строки, форма, зміст, правові наслідки), що розписуються законодавцем обширно і детально. У такий 
спосіб, законодавець заявами по суті справи започаткував перехід до письмової підготовки 
до розгляду справи. Відповідно, такі кардинальні зміни ЦПК викликали потребу ґрунтовного аналізу 
та формування правових висновків для успішного використання права на подання заперечень 
в цивільному судочинстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням правової природи заперечень 
в цивільному судочинстві займалося чимало науковців-процесуалістів, зокрема: Л. І. Анісімова, 
С. С. Бичкова, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, М. А. Гурвич, М. А. Вікут, Н. О. Кіреєва, В. В. Комаров, 
І. М. П’ятілєтов, Д. М. Чечот та ін. Хоч цими авторами була приділена значна увага запереченню 
проти позову як способу захисту прав та інтересів відповідача, проте, основні дослідження цього 
питання проводились до оновлення цивільного процесуального законодавства України. Тому, 
питання функціонування заперечень в цивільному судочинстві є особливо актуальним на сьогодні, 
потребує ґрунтовного аналізу та правової оцінки. 

Метою статті є теоретико-правовий аналіз положень законодавства щодо функціонування 
заперечень відповідача в цивільному судочинстві України. 

Виклад основних положень. Звертаючись до семантичного значення поняття «заперечення», 
слід відмітити, що йому надано значення «заяви про незгоду з ким-, чим-небудь; доказу проти чогось; 
спростування чого-небудь; невизнання існування, значення, доцільності чого-небудь»1. 

 

 
1 Білодід, І.К. (ред.) (1970). Словник української мови: в 11 тт. (1970 – 1980). Київ: Наукова думка, Том 3. 
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Узагальнене визначення заперечення, з яким важко не погодитися сформульовано  
ще М. А. Гурвичем, в якому він зазначає, що запереченнями проти позову є пояснення відповідача, 
здатні слугувати його захисту1. 

Проте, важко погодитися з Н. Л. Бондаренко-Зелінською2, С. О. Кравцовим, І. В. Пономаренко3 
та іншими науковцями, які визначають заперечення як засіб захисту інтересів відповідача. Адже під 
засобами захисту варто розуміти певні знаряддя та інструментарій захисту, а це притаманно 
для зовсім іншого виду судочинства – кримінального. На нашу думку, цивільно-процесуальне 
заперечення доцільно називати способом захисту. До речі, ні в чинному ЦПК, ні в ЦПК 
до реформування, не було визначено такого поняття як «засоби захисту», а передбачено лише способи 
захисту прав, свобод та інтересів, які застосовуються судом (ст. 5 ЦПК), тому є досить незрозумілим 
чому в теорії цивільного процесу словосполучення «засоби захисту» настільки вживане. 

У цивілістичній літературі заперечення прийнято розглядати в широкому і вузькому значенні. 
У широкому розумінні заперечення тлумачать як всякий спосіб захисту відповідача. В основному, 
процесуалісти надають перевагу запереченню у вузькому, так сказати, «технічному» аспекті, 
як конкретному способу захисту відповідача проти позову що має власний зміст і суттєві відмінності 
від інших способів захисту. 

На нашу думку, суть заперечення полягає саме у відхиленні заявлених вимог відповідачем 
(повністю чи частково) з відповідним обґрунтуванням своєї позиції як певними обставинами, так і 
пред’явленими доказами. 

Досить поширеним є наукове твердження, згідно з яким «остаточною» метою подання 
відповідачем заперечень – припинення цивільно-правового спору – ділиться на дві складові: 
матеріально-правову і процесуальну, і заперечення іменуються відповідно. Такий розподіл 
пов’язують з подвійною природою позову, наявністю матеріально-правової і процесуальної 
складових у ньому, і такий взаємозв’язок очевидний. В інших випадках, розподіл заперечень 
на матеріально-правові та процесуальні проводиться в залежності від того, чи базуються такі 
заперечення на нормах матеріального права або на нормах процесуального права, – з виділенням 
такої характеристики теж важко посперечатися. 

Проте, в зв’язку з реформуванням цивільного процесуального законодавства виникла особлива 
потреба в уточненні та аналізі окремих положень законодавчого закріплення поняття «заперечення» 
в чинному ЦПК. Варто виокремити два основні значення (форми), в яких використовується 
законодавцем це поняття: 

1. заперечення – як заява по суті справи (ч. 1 ст. 174 ЦПК), яке може бути як у формі:  
а) відзиву (ст. 178 ЦПК); б) заперечення, як пояснення відповідача на відповідь на відзив позивача 
(ст. 180 ЦПК); 

2. заперечення – як заява з процесуальних питань (ч. 1 ст. 43, ст. 182 ЦПК). 
Заяви по суті справи – це письмові заяви учасників справи, їх представників, які відображають 

їх позицію (вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування) стосовно предмета спору4. Заяви 
по суті спору характеризуються певними ознаками, що відрізняє їх від заяв з процесуальних питань: 
висловлюються позиції сторін по предмету спору; подаються в письмовій формі; порядок їх розгляду 
визначається цим Кодексом, а не судом; дається виключний перелік заяв по суті спору; передбачена 
черговість надходження до суду заяв по суті спору5. 

Відзив – це перша заява по суті справи відповідача, де він викладає свої заперечення проти 
позовної заяви позивача. В подачі відзиву проявляється дія принципу змагальності сторін. Саме 
з подачею відзиву пов’язується з’ясування позиції відповідача у цивільній справі (ч. 3 ст. 211 ЦПК). 
З подачею відзиву виникає обов’язок відповідача подати всі наявні у нього докази (ч. 3 ст. 83 ЦПК), 
оскільки в подальшому він таке право втратить (ч. 8 ст. 83 ЦПК). У відзиві відповідач може задати 

 
1 Гурвич, М.А. (1949). Право на иск. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 215. 
2 Бондаренко-Зелінська, Н.Л. (2015). Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному 
процесі. Університетські наукові записки, 1, 27-37.  
3 Кравцов, С.О. (2018) Засоби захисту інтересів відповідача від пред’явленого позову: цивільно-процесуальний 
аспект. Соціально-гуманітарний вісник, 20-21, 109-112.  
4 Ясинко, М.М. (ред.) (2018). Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар.  
Київ: Правова єдність: Алерта, 239. 
5 Ясинко, М.М. (ред.) (2018). Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар.  
Київ: Правова єдність: Алерта, 240. 
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позивачу свої десять запитань та вимагати надати на них вичерпну відповідь (ч. 1 ст. 93 ЦПК). Відзив 
дозволить відповідачу подати ще одну заяву по суті справи – заперечення (ст. 180 ЦПК). Отже доволі 
багато процесуальних дій та документів пов’язуються з відзивом відповідача1. 

Важко погодитися з авторами що визначають подання заяв по суті справи лише як право 
учасників справи2. У відповідності до ч. 4 ст. 174 ЦПК подання заяв по суті справи закріплене як 
право учасників справи, проте, суд може зобов’язати державний орган чи орган місцевого 
самоврядування подати відповідну заяву по суті справи (крім позовної заяви). Тобто, в ЦПК відзив є 
правом особи і обов’язком державного органу чи органу місцевого самоврядування в разі вимоги 
суду, за невиконання якої передбачений штраф (п. 4 ч. 1 ст. 148 ЦПК). 

Хоч норми, що стосуються відзиву можна сказати продубльовані в трьох процесуальних 
кодексах, проте, в Господарському процесуальному кодексі України (надалі – ГПК), в порівнянні 
з ЦПК, право на відзив є дуже сумнівним, хоча таке і передбачене ст. 161 ГПК. Так, в ч. 4 ст. 165 ГПК 
зазначено, що якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, 
на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої 
обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною 
вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних 
вимог, або ж відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються 
позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього. З такого формулювання слід вбачати, що 
відповідач, який взагалі не подав відзив позов визнає. 

Крім того, особа може захищатися в процесі і самостійно, без участі адвоката, а так як 
до відзиву встановлено досить значний ряд вимог, такі положення фактично змушують особу 
звертатися за правовою допомогою, якщо вона не хоче програти спір автоматично. В ч. 4 ст. 159 
Кодексу адміністративного судочинства України ще по-іншому закріплено визначення права 
на подання заяв по суті справи, де неподання відзиву суб’єктом владних повноважень без поважних 
причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову. З цього слідує: хоч норми всіх трьох 
процесуальних кодексів зазнали одночасного реформування та дуже подібно викладені, проте право 
на подачу відзиву закріплено у всіх по-різному. 

Цивільним процесуальним законодавством визначений мінімально гарантований строк для 
надсилання відзиву, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали 
про відкриття провадження у справі. Суддею визначається строк подачі відзиву, з таким розрахунком, 
щоби відповідач міг не тільки підготувати такий процесуальний документ як відзив, але й зібрати 
необхідні докази, а іншим учасникам справи – його отримати не пізніше першого підготовчого 
засідання у справі. У разі ненадання відповідної заяви по суті справи, у встановлений судом строк без 
поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ст. 178 ЦПК). 

Відповідно до ч. 1 ст. 127 ЦПК України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений 
процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім 
випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. 

Причини пропуску строку визнаються поважними, якщо обставини які зумовили такі причини 
є об’єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що оскаржує судове рішення, та 
пов’язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення 
процесуальних дій та підтверджені належними доказами3. Але в будь-якому разі, поважність причини 
з якої був пропущений строк наданий для подання відзиву, має оціночний характер і визначається 
на розсуд суду. 

Відповідно до ч. 1 ст. 93 ЦПК, учасник справи має право поставити в першій заяві по суті 
справи, що ним подається до суду, не більше десяти питань про обставини, що мають значення для 
справи. Якщо позивач в своїй позовній заяві скористався правом на десять запитань, то відповідач 
має дати на них відповідь не у відзиві на позовну заяву, а в такому процесуальному документі 
як заява свідка у визначений законом строк (ч. 3 ст. 93 ЦПК). Відповідно у відзиві, як першій заяві 
по суті справи для відповідача, він також має право задати не більше десяти питань, на які позивач 

 
1 Ясинко, М.М. (ред.) (2018). Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: 
Правова єдність: Алерта, 252. 
2 Короєд, С.О. (2019). Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. 
Київ: Видавничий дім "Професіонал", 190. 
3 Постанова Верховного Суду України (06.03.2018), № 819/1224/15-а. 
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/72608496>. 
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має дати відповідь знову ж – у заяві свідка, а не в відповіді на відзив відповідача. До того ж, заява 
свідка має зовсім інший порядок та строки надсилання до суду, на відміну від відзиву. На нашу думку, 
одночасна підготовка двох окремих процесуальних документів, як для позивача так і для відповідача 
значно ускладнює процедуру доступу до судочинства. У разі використання цього права сторонам 
доцільніше б було на ці питання надати відповідь у заявах по суті справи. 

Якщо ми говоримо про відзив в цивільному судочинстві, то немає інших варіантів та двоякого 
розуміння, мова йде однозначно про відзив відповідача на позовну заяву. Що важко сказати про таку 
заяву по суті справи як заперечення. 

Заперечення – це друга заява по суті справи відповідача, в якій він викладає свої пояснення, 
міркування і аргументи на відповідь на відзив позивача (ч. 1 ст. 180 ЦПК). На нашу думку, для того 
щоб уникнути плутанини із запереченнями з процесуальних питань, статтю 180 ЦПК коректніше 
було б назвати не просто «Заперечення», а викласти в одній із запропонованих нами редакцій: 
«Заперечення відповідача на відповідь на відзив позивача» або ж просто «Заперечення відповідача». 

Співставляючи відзив і заперечення, як окремі заяви відповідача по суті справи, варто виділити 
їх спільні та відмінні ознаки. 

До спільних ознак відносяться такі: 
– є заявами по суті справи (ч. 2 ст. 174 ЦПК); 
– передбачені як право відповідача, а не обов’язок (ч. 4 ст.174 ЦПК); 
– не вимагається сплата судового збору за подання таких заяв; 
– строк визначається ухвалою, але не може бути меншим встановленого законом мінімуму 

(ч. 7 ст. 178, ч. 4 ст. 179 ЦПК); 
– однакові вимоги щодо написання (ч. 3-5 ст. 178, ч. 3 ст. 179 ЦПК); 
– спричинюють обов’язок щодо надання копії іншим учасникам справи у строк, визначений 

ухвалою суду (п. 4 ч. 1 ст. 148 ЦПК). 
Різняться: 
– назвою, хоч вказівка законодавця щодо того що у відзиві відповідач вказує заперечення, 

не допомагає достатньо розмежувати ці дві заяви по суті справи; 
– мають різну черговість викладу; 
– заперечення має похідний від відзиву характер, якщо відповідач не скористався правом 

на подання відзиву, то відповідно втратив його і на етапі подання заперечення на відповідь на відзив. 
Отже, по своїй суті, ці процесуальні документи між собою відрізняються лише назвою та 

черговістю появи в цивільному процесі, а суть та правова природа у них однакова. 
Новелою ЦПК стали так звані заяви з процесуальних питань – усні або письмові волевиявлення 

учасників справи з процесуальних питань, які виникають у ході розгляду цивільної справи. Під час 
розгляду та вирішення цивільної справи виникає чимало процесуальних питань, стосовно яких 
учасники справи формулюють свої вимоги, пояснення, заперечення, міркування або ж наводять 
аргументи. Такими процесуальними питаннями можуть бути: питання відводу судді; з приводу 
забезпечення позову; щодо відкладення розгляду справи; призначення судової експертизи; 
забезпечення доказів; виклику свідка тощо. 

Заперечення є однією з форм заяв з процесуальних питань. Воно так само як заява і клопотання 
може бути в усній чи письмовій формі, у визначених законом випадках письмова чи електронна 
форма їх подачі є обов’язковою. 

Досить незрозумілим є формулювання в ч. 1 ст. 456 ЦПК, щодо такого поєднання як 
«заперечення (пояснення)». Адже не до кінця зрозуміло, що це за процесуальний документ. Коли 
учасник справи щось заперечує, то само-собою розуміється, що він має обґрунтувати та пояснити 
з яких підстав він це заперечує. Відповідно до ч. 1 ст. 180 ЦПК, «у запереченні відповідач викладає 
свої пояснення, міркування і аргументи…». Виходячи з суті статті 456 ЦПК незрозуміло чи це 
заперечення в значенні пояснення, чи заперечення або (і) пояснення. На нашу думку, таке поєднання – 
заперечення «пояснення» лише призводить до термінологічної плутанини цих понять та ускладнює 
процесуальне судочинство. 

Як висновок, варто зазначити, що попри висловлені у статті зауваження та критику окремих 
положень ЦПК, в цілому, зміни в частині «заяв по суті справи» мають більше позитивний ніж 
негативний характер. Проте, слід костантувати, що такий перехід до письмової підготовки до справи 
однозначно ускладнює доступ до правосуддя, і без спеціальних знань та допомоги адвоката сторонам 
досить складно представляти себе в процесі. 
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TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS  
AS A MEASURE OF RESPONSIBILITY  
UNDER FAMILY LAW 
Ольга Оніщук 
Науково‐дослідний інститут приватного права і підприємництва  
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ  
ЯК МІРА СІМЕЙНО-ПРАВОВОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

The  paper  considers  the  responsibility  of  parents  established  by  family  law,  namely  the 
termination of parental rights when parents do not fulfill their responsibilities for the upbringing 
of the child or abuse children’s rights. The legal nature of the termination of parental rights as a 
possible sanction for abuse of parental rights is studied. It has been established that the evasion 
of parents from fulfilling their responsibilities for the upbringing of a child covers the whole range 
of property and personal non‐property rights of the child, the realization of which is entrusted by 
the law to the parents. Special attention is given to persons who have the right to file a claim for 
termination of parental rights in court. This right belongs to one of the parents, guardian, trustee, 
person in whose family the child lives, health care institution, educational or other institution in 
which the child is, the guardianship authority, the prosecutor, as well as the child, which reached 
the  age  of  fourteen  years.  The  legal  consequences  of  the  termination  of  parental  rights  are 
considered. Peculiarities of  termination of parental  rights as a measure of  responsibility under 
family law are highlighted. The author suggests her own definition of the concept of “termination 
of parental rights”. 
Keywords: abuse of parental rights, termination of parental rights, parents, children, upbringing 
of a child, property rights of a child, non‐property rights of a child, sanctions. 

Постановка проблеми. У Конвенції про права дитини 1989 р. закріплено, що держави-учасниці 
забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадків, 
коли компетентні органи згідно з судовим рішенням визначають відповідно до застосовуваного 
закону і процедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. У випадках, коли 
батьки не виконують своїх обов’язків щодо виховання дитини або зловживають своїми правами, 
законодавством передбачена така відповідальність батьків, як позбавлення батьківських прав. 

Відповідно до ст. 121 СК України права і обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються 
на походженні дитини від них, засвідченому в установленому законом порядку відтак, саме на батьків 
покладається відповідальність за виховання дітей, захист їх прав та інтересів, турботу про здоров’я, 
фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини. Однак батьки не завжди добросовісно 
здійснюють покладені на них обов’язки та дуже часто зловживають своїми батьківськими правами, 
травмуючи дітей. У таких випадках є підстави говорити про необхідність позбавлення батьківських прав. 

Вважається, що позбавлення батьківських прав є найбільш суворою формою сімейної 
відповідальності і є мірою державного примусу, застосування якої при збереженні майнових 
обов’язків тягне за собою втрату батьками всіх прав, що виникають на підставі споріднення 
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з дитиною, а також деяке обмеження їх дієздатності, спрямоване на захист прав та інтересів дітей, 
перевиховання батьків і запобігання правопорушенням1. 

Досліджуючи правову природу позбавлення батьківських прав як можливої санкції 
за зловживання батьківськими правами, варто наголосити на відсутності законодавчо закріпленого 
поняття «позбавлення батьківських прав». Водночас у науковій літературі зустрічаємо різні погляди 
щодо визначення цього поняття. Так, А. Г. Григор’єва пропонує закріпити у Сімейному кодексі таке 
визначення: «позбавлення батьківських прав – це міра сімейно-правової відповідальності, спрямована 
на захист прав та інтересів дітей і тягне за собою правові наслідки для батьків»2. 

Своєю чергою Ю. В. Александрова на підставі дослідження правової природи справ про 
позбавлення батьківських прав як крайнього заходу впливу на осіб, які не виконують чи неналежно 
виконують батьківські обов’язки, обґрунтовує доцільність розгляду позбавлення батьківських прав 
як заходу сімейно-правової відповідальності, фактичною підставою застосування якого є вчинення 
сімейного правопорушення3. 

Загалом підтримуючи позицію щодо необхідності закріплення на законодавчому рівні поняття 
позбавлення батьківських прав, слід констатувати, що аналіз вказаних вище визначень поняття 
«позбавлення батьківських прав» свідчить про їх недосконалість з огляду на значну ступінь 
узагальнення та відсутність особливих кваліфікуючих ознак позбавлення батьківських прав як 
крайньої міри сімейно-правової відповідальності. Для вироблення найбільш точного і повного 
визначення цього поняття спробуємо дослідити його правову природу та особливості. 

Виклад основного матеріалу. Позбавлення батьківських прав, як зазначає К. М. Романко, є 
серйозним покаранням за невиконання батьківських обов’язків і є крайньою необхідністю 
у випадках, коли фізичне, моральне та духовне благополуччя дитини є в небезпеці або знаходиться 
під загрозою. Така процедура надає можливість захистити права, інтереси та всебічний і повноцінний 
розвиток дитини. З іншого боку, державний осуд поведінки батьків вказує на їх помилки, дає 
настанову для виправлення і можливості повернення дитини в сім’ю. Позбавлення батьківських прав 
носить також превентивний характер, що дає змогу іншим батькам переосмислити відносини з дітьми 
і стати на шлях виправлення задля збереження повноцінної сім’ї4. 

У науковій літературі звертається увага на те, що основними цілями застосування такої 
відповідальності, як позбавлення батьківських прав, слід вважати: створення нормальних умов для 
життя і розвитку дитини, охорони її здоров’я; покарання батьків за їх суспільно-шкідливу поведінку; 
виховний вплив на батьків, які позбавлені батьківських прав і мають можливість поновити їх; 
превентивний вплив на учасників сімейних правовідносин5. Тобто позбавлення батьківських прав є 
виключною мірою для захисту прав та інтересів дітей 6. 

СК України не містить визначення «позбавлення батьківських прав», а одразу визначає 
підстави та механізм позбавлення батьківських прав. Так, відповідно до ст. 164 СК України 
підставами позбавлення батьківських прав є випадки за яких мати, батько: 

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної 
причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини; 
3) жорстоко поводяться з дитиною; 
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування 

та бродяжництва; 
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. 

 
1 Казанцева, А.Е. (1987). Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию детей и 
ответсвенность за их нарушение. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 110–111. 
2 Григорьева, А.Г. (2013). Мера семейно-правовой ответственности в виде лишения родительских прав. 
Теория и практика общественного развития, 12. 
3 Александрова, Ю.В. (2012). Процесуальні особливості розгляду цивільних справ щодо позбавлення 
батьківських прав: автореферат дисертації кандидата юридичних наук. Одеса. 
4 Романко, К.М., Менджул, М.В. (2015). Питання правової регламентації позбавлення батьківських прав 
як крайньої міри відповідальності батьків. Науковий вісник Ужгородського національного університету.  
Серія: Право, 32(2), 58-61. 
5 Фадеева, Т.А. (2009). Гражданское право. Часть 3. Москва: Проспект, 384. 
6 Постановление о судебной практике по делам о лишении родительских прав 2002 (Пленум Верховного суда 
Республики Беларусь). 
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Отже, як бачимо, СК України не містить такої підстави для позбавлення батьківських прав, як 
зловживання ними. Втім, окремо виділені такі складові зловживання батьківськими правами, як 
експлуатація дитини, примушення до жебракування та бродяжництва. На нашу думку, Х. Г. Колінчук 
актуалізує досить серйозну проблему правозастосування, що складається у зв’язку з цим. Так, 
виключення зловживання батьківськими правами як правової підстави для позбавлення цих прав 
призведе до того, що здійснення батьківських прав усупереч інтересам дитини, що не полягає 
в експлуатації дитини, примушення її до жебракування та бродяжництва, не зможе бути підставою 
для суду позбавити батьків, які такі дії допускають, батьківських прав1. 

Окремо слід зупинитись на такій підставі для позбавлення батьківських прав, як ухилення 
батьків від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини. Вважається, що дана підстава для 
позбавлення батьківських прав є найбільш розповсюдженою. Однак СК України не конкретизує, що 
мається на увазі під ухиленням батьків від виконання своїх обов’язків із виховання дитини. Доволі 
чітко дає відповідь на дане питання положення п. 16 Постанови Пленуму ВСУ № 3 від 30.03.2007 р. 
«Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і 
про позбавлення та поновлення батьківських прав». Зокрема, ухилення батьків від виконання своїх 
обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, 
підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування; 
не забезпечують необхідного медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її 
фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її 
нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних 
цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі, не виявляють інтересу до її 
внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти2. 

Тобто ухилення батьків від виконання своїх обов’язків із виховання дитини охоплює весь 
спектр майнових та особистих немайнових прав дитини, реалізація яких покладається законом 
на батьків. 

З огляду на вказане цілком об’єктивним є факт існування нагальної потреби внесення 
до СК України норми, якою б було закріплено таку підставу для позбавлення батьківських прав, 
як зловживання ними. 

Така позиція вже була предметом наукових досліджень. Так, Л. В. Красицька, розглядаючи 
проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав, пропонує закріпити таку підставу для 
позбавлення батьківських прав, як «зловживання батьківськими правами», доповнивши ч. 1 ст. 164 
СК України п. 7 у відповідній редакції3. Такої ж думки дотримується й Х. Г. Колінчук, яка вказує, що 
такий вид відповідальності є хоча і крайнім заходом, що вживається до батьків, які допускають такі 
порушення, але в деяких випадках може бути єдиним та найбільш ефективним заходом з огляду 
на захист прав дитини4. 

Водночас, на нашу думку, до нормативного закріплення зловживання батьківськими правами як 
окремої підстави позбавлення батьківських прав законодавцеві слід поставитися з усією серйозністю та 
підібрати максимально доречне і точне формулювання такої норми закону з огляду на те, що не всяке 
зловживання батьківськими правами за своїм змістом може слугувати підставою для позбавлення 
батьківських прав. Так, взявши до уваги визначені у ст. 164 СК України підстави позбавлення 
батьківських прав, як-от: ухилення від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини, жорстоке 
поводження з дитиною, експлуатація дитини, примушування її до жебракування та бродяжництва тощо, 
можемо зробити висновок, що такі дії батьків характеризуються особливою тяжкістю та зухвалістю по 
відношенню до дитини та ставлять під серйозну загрозу її психічне і фізичне здоров`я, нормальний 
розвиток, а в деяких випадках – і життя. Саме тому з метою кваліфікації зловживання батьківськими 
правами як достатньої підстави для позбавлення батьків належних їм прав відносно дітей суд повинен 
переконатися у тому, що такі діяння справді становлять небезпеку для життя та здоров’я дитини і 
призводять чи можуть призвести до вкрай негативних для неї наслідків. 

 
1 Колінчук, Х.Г. (2009). Зловживання батьківськими правами в контексті інституту зловживання 
суб’єктивними цивільними правами. Наукові записки НаУКМА, том 90: Юридичні науки, 72-75. 
2 Красицька, Л.В. (2014). Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: 
монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 263. 
3 Там само. 
4 Колінчук, Х.Г. (2009). Зловживання батьківськими правами в контексті інституту зловживання 
суб’єктивними цивільними правами. Наукові записки НаУКМА, том 90: Юридичні науки, 72-75. 
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У контексті цього можемо навести думку Б. К. Левківського, який зазначає, що у випадку 
зловживання батьківськими правами, які не мають системного характеру, або не спричинили 
шкідливих для дитини наслідків, або рівень таких наслідків є незначним, рівень відповідальності 
батьків має бути значно м’якшим, ніж у випадку систематичного зловживання батьківськими правами 
або якщо таке зловживання спричинило негативні для дитини наслідки (для її здоров’я та життя) 1. 

Отже, враховуючи вищенаведене, доцільно навести приблизний перелік характеристик, 
за наявності хоча б однієї з яких зловживання батьківськими правами може кваліфікуватись 
як достатня підстава для позбавлення батьківських прав: 

а) систематичність (багаторазовість) зловживання батьківськими правами; 
б) створення загрози життю чи фізичному здоров’ю дитини, її нормальному розвитку; 
в) завдання шкоди здоров’ю дитини. 
Беручи до уваги вказане, вважаємо за необхідне підтримати позицію щодо необхідності 

законодавчого закріплення зловживання батьківськими правами як окремої підстави для позбавлення 
батьківських прав шляхом доповнення ст. 164 СК України пунктом 7, проте з обов’язковою вказівкою 
на кваліфікуючі ознаки тяжкості та шкідливості вчинюваних батьками зловживань. 

Ч. 2 ст. 164 СК України передбачено, що мати, батько можуть бути позбавлені батьківських 
прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними 
повноліття. На нашу думку, таке положення є спірним з огляду на те, що до неповнолітніх батьків 
також повинен застосовуватись механізм притягнення до відповідальності у вигляді позбавлення 
батьківських прав. Очевидно, що неповнолітні батьки наділені особливим правовим статусом, однак, 
виходячи із ч. 1 ст. 156 СК України, неповнолітні батьки мають такі ж права та обов’язки щодо 
дитини, як і повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати самостійно, з огляду на що і відповідальність 
за зловживання батьківськими правами повинні нести аналогічну. 

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них. 
Під час ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав суд бере до уваги інформацію про 
здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу. 

Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або 
одного з них ознаки кримінального правопорушення, він письмово повідомляє про це орган 
досудового розслідування, який в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом 
України, розпочинає досудове розслідування. 

Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд 
надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини. 

Окремої уваги заслуговують особи, які мають право звернутися з позовом до суду 
про позбавлення батьківських прав. Так, у законодавстві чітко визначено, що право на звернення 
до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, 
особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, 
в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла 
чотирнадцяти років. 

Правові наслідки позбавлення батьківських прав визначені у ст. 166 СК України. Так, особа, 
позбавлена батьківських прав: 

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її 
виховання; 

2) перестає бути законним представником дитини; 
3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми; 
4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 
5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона 

могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та 
відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування); 

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. 
При цьому слід мати на увазі, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від 

обов’язку щодо утримання дитини, оскільки при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських 

 
1 Левківський, Б.К. (2017). Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами. 
Приватне право і підприємництво, 17, 73–78. 
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прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько 
або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої 
батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини 
у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних 
представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк із дня набрання 
законної сили рішенням суду. 

Законом передбачений механізм подальшого влаштування дитини, батьки якої позбавлені 
батьківських прав. Зокрема, якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських 
прав, суд вирішує питання про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому 
приміщенні. 

При цьому суд може постановити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений 
батьківських прав, з житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде 
встановлено, що він має інше житло, у яке може поселитися, або постановити рішення про 
примусовий поділ житла чи його примусовий обмін. 

Однак дитина за бажанням другого з батьків може бути передана йому. Якщо дитина не може 
бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на передання їм дитини 
мають за їхньою заявою баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим. 

Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам, іншим 
родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органу опіки та піклування. Дитина, яка 
була передана родичам, мачусі, вітчиму, органові опіки та піклування, зберігає право на проживання 
у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який час повернутися до нього. 

Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про 
надання їм права на побачення з дитиною. Суд може дозволити разові, періодичні побачення 
з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров’ю та моральному вихованню, за умови 
присутності іншої особи. 

В контексті наведеного слушною є думка Л. В. Красицької, яка звертає увагу на те, що 
за законодавством України у разі позбавлення батьківських прав за батьками зберігається декілька 
майнових обов’язків. Відповідно до ч. 2 ст. 166 СК України особа, позбавлена батьківських прав 
не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Відповідно до ст. 1183 ЦК України батьки 
зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо якої вони були позбавлені батьківських 
прав, протягом трьох років після позбавлення їх батьківських прав, якщо вони не доведуть, що ця 
шкода не є наслідком невиконання ними своїх батьківських обов’язків1. 

Висновки: Викладене дозволяє виділити особливості позбавлення батьківських прав як міри 
сімейно-правової відповідальності, а саме: 

позбавлення батьківських прав є виключною та надзвичайною мірою впливу на батьків, які 
недобросовісно здійснюють свої права, зокрема й зловживають ними; 

перелік підстав для позбавлення батьківських прав є виключним і потребує доведення та 
підтвердження; 

із позовом про позбавлення батьківських прав можуть звернутись: один з батьків, опікун, 
піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший 
дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, 
яка досягла чотирнадцяти років; 

позбавити батьківських прав можна лише в судовому порядку за умови доведення підстав 
визначених у ст. 164 СК України; 

специфічні правові наслідки позбавлення батьківських прав. 
Окрім зазначеного, відповідно до ст. 166 СК України правовими наслідками позбавлення 

батьківських прав є втрата батьками: а) права на виховання дітей; б) немайнових прав щодо дітей; 
в) неможливість бути представниками дитини; г) права на пільги і державну допомогу; 
д) неможливість бути усиновлювачами та опікунами; е) неможливість розраховувати на майнові 
права, пов’язані з батьківством і материнством, які присуджувалися б їм при непрацездатності. 

Вважаємо за необхідне підтримати позицію науковців щодо доцільності закріплення  
на рівні СК України легального визначення поняття «позбавлення батьківських прав» з метою 

 
1 Красицька, Л.В. (2014). Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: 
монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 264. 



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

 184

забезпечення однакового його розуміння, тлумачення та застосування. З огляду на специфіку 
особливостей та виключний перелік підстав застосування під поняттям позбавлення батьківських 
прав слід розуміти крайню міру сімейно-правової відповідальності за вчинення батьками діянь, які 
завдають чи створюють загрозу завдання шкоди життю чи здоров’ю дитини, її нормальному 
розвитку, що застосовується судом з метою захисту прав дитини та має незворотні правові наслідки 
у вигляді втрати належних їм особистих немайнових та майнових прав щодо дітей, крім обов’язку 
зі сплати аліментів. 

Вважаємо за доцільне підтримати позицію науковців щодо необхідності розширення переліку 
підстав для позбавлення батьківських прав за рахунок включення до ст. 164 СК України п. 7 такої 
підстави, як систематичне або таке, що спричиняє чи може спричинити для дитини тяжкі наслідки, 
зловживання батьківськими правами. Водночас зловживання батьківськими правами як крайня міра 
сімейно-правової відповідальності потребує окремого належного доктринального дослідження. 
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Постановка проблеми. Домашнє насильство в сім’ї є транснаціональною проблемою, яка 
кожної хвилини завдає шкоди найвищим людським цінностям – життю та здоров’ю. Міжнародною 
спільнотою домашнє насильство визнано однією з найбільш розповсюджених та небезпечних явищ 
суспільного життя. Програми подолання насильства стають не тільки внутрішньо-державною 
справою, а й вирішується на міжнародному рівні за допомогою практично всіх країн світу. 

Без ефективних правових механізмів боротьби із цим явищем неможливо створити умови для 
самореалізації та розвитку кожної людини, реалізації основних принципів демократії та забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина. Саме тому аналіз сучасних проблем, які дозволять розробити 
ефективні механізми протидії домашньому насильству є надзвичайно актуальним. Також необхідним 
у цьому контексті буде аналіз відповідності норм вітчизняного законодавства міжнародним 
стандартам протидії домашньому насильству, які в подальшому можуть стати правовою основою для 
українського законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти подолання та протидії домашньому 
насильству були предметом наукового дослідження таких вчених як В.В. Голіна, І.Д. Горшкова, 
О.О. Дудоров, Ю.В. Лисюк, Д.В. Попова, О.В. Старчук, М.Д. Хавронюк, І.І. Шуригіна тощо. Проте 
питання щодо створення ефективного правового механізму боротьби із цим явищем мають 
фрагментарний характер, що зумовлює актуальність обраної тематики. 

Метою статті є дослідження правового регулювання запобігання та протидії домашньому 
насильству на національному та міжнародному рівнях, вироблення концептуальних підходів 
запобігання домашньому насильству, встановлення суттєвих ознак та вироблення поняття 
домашнього насильства. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та 
протидії насильству кожного року більше 3 мільйонів дітей в Україні спостерігають за актами 
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насильства у сім’ї або навіть є їхніми учасниками і майже більше 70% жінок піддаються різним 
формам знущань і принижень1. 

Відповідно до статистичних даних Генеральної прокуратури України протягом січня-квітня 
2019 р. обліковано 163 кримінальних правопорушень за статтею 126-1 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України), з них 51 провадження направлені до суду з обвинувальним актом 2. 

Криміналізація домашнього насильства є позитивним кроком на шляху протидії цьому 
негативному соціальному явищу. Проте, варто зазначити, що науковці в галузі кримінального права 
неодноразово наголошували на вагомій ролі саме механізмів профілактики злочинності. В. В. Голіна 
стверджує, що для протидії злочинності недостатньо тільки кримінально-правових заходів, так як 
вони носять обмежений характер, бо повністю не зачіпають причин і умов злочинності3. 

Профілактичні заходи, що спрямовані запобіганню та протидії різного виду злочинів 
відрізняються своєю направленістю на збереження правоохоронних цінностей. Також різного роду 
профілактики злочинів полягають в тому, що вони становлять цілісну систему, структурною 
одиницею яких є правові норми, що є регулятором попереджувальної діяльності4. 

Підписавши 7 листопада 2011 року Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (далі  Стамбульська 
конвенція)5, Україна вступила на шлях гармонізації вітчизняного законодавства в сфері домашнього 
насильства, проте досі не ратифікувала її. На сьогодні єдиним законопроектом, який був розроблений 
з цією метою був зареєстрований 14 листопада 2016 р. № 0119, проте був відкликаний6. 6 грудня 
2017 року був прийнятий Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», що 
передбачив кримінальну та адміністративну відповідальність за домашнє насильство7. 

Метою й завданням даного Закону є встановлення кола суб’єктів, на яких покладається функція 
щодо запобігання та протидії домашньому насильству, а також захист дітей та жінок від насильства 
й жорстокого поводження8. Варто відзначити, що Законом передбачено повне оновлення усієї 
системи надання різного роду допомоги мережею діючих закладів (наприклад, це нтрами медико-
соціальної реабілітації осіб, які постраждали від домашнього насильства). 

Стамбульська конвенція створила правову основу захисту жінок та дітей від усіх форм 
насильства, спрямована на попередження та ліквідацію цього негативного явища, а також передбачає 
міжнародний механізм нагляду за дотриманням її положень на національному рівні. 

Домашнє насильство, відповідно до норм Стамбульської конвенції можна охарактеризувати як 
акт фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що відбуваються в сім’ї 
чи в межах місця проживання, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або партнерами, 
незалежно від того чи проживає правопорушник у тому самому місці що й жертва чи ні9. 

Серед основних заходів, що має забезпечити держава для запобігання насильству щодо жінок 
та домашньому насильству, Стамбуль-ська конвенція називає: 

– забезпечення систематичного навчання фахівців, які перебувають у тісному контакті 
з жертвами такого насильства; 

 
1 Додаток до листа Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству 2018  
(Міністерство освіти і науки України). Офіційний веб-портал Верховної ради України. 
<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18> (2020, червень, 01). 
2 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за квітень 2019 р. Офіційний сайт Офісу Генерального 
прокурора. <https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820&c=edit&_c=fo>(2020, червень, 01). 
3 Голіна, В. (2015). Кримінологічна профілактика злочинності: поняття, специфіка, структура, об’єкт 
запобіжного впливу. Проблеми злочинності, 130. 145–154. 
4 Бабенко, А.М., Бусол, О.Ю., Костенко, О.М. (2018). Кримінологія: підручник. Харків, 320-321.  
5 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби 
з цими явищами. LIGA 360. < https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2> (2020, червень, 01). 
6 Проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Офіційний веб-портал Верховної Ради України.  
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60492>. (2020, червень, 01). 
7 Закон про запобігання та протидію домашньому насильству 2017 (Верховна Рада України). Офіційний  
веб-портал Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19> (2020, червень, 01). 
8 Закон про запобігання та протидію домашньому насильству 2017 (Верховна Рада України). Офіційний  
веб-портал Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19> (2020, червень, 01). 
9 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби 
з цими явищами. LIGA 360. <https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2> (2020, червень, 01). 
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– проведення кампаній щодо підвищення обізнаності з питань насильства щодо жінок та 
домашнього насильства, формування «нульової толерантності» у суспільстві до будь-яких проявів 
такого насильства; 

– включення тем стосовно проблематики насильства щодо жінок та домашнього насильства, 
рівності та недискримінації, ненасильницького розв’язання конфліктів у сімейних та 
міжособистісних відносинах у навчальні матеріали на всіх рівнях освіти; 

– визнання та підтримка важливої ролі НУО, а також залучення медіа-простору та приватного 
сектору для протидії стереотипним уявленням про сімейні ролі та обов’язки, формування поваги 
до членів своєї сім’ї та близьких осіб; 

– впровадження системи програм для кривдників, які мають бути двох видів – для осіб, які 
вчинили домашнє насильство, та осіб, які вчинили статеві злочини. Вони мають проводитись 
досвідченими фахівцями, які пройшли належну підготовку. Значущість таких програм значно зростає 
в умовах країн, де відбувається збройний конфлікт, адже особи, що повертаються із зони конфлікту, 
потребують реабілітації та психологічної підтримки1. 

Варто зауважити, що Україні надається активна міжнародна допомога в ратифікації 
Стамбульської конвенції. Зокрема, за допомогою проекту Ради Європи «Запобігання та боротьба 
з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні» зміцнюються основні національні 
інститути в сфері запобігання й боротьби з домашнім насильством щодо жінок, налагоджується 
робота в цьому питанні із представниками законодавчої влади та виконавчої влади тощо2. 

Серед рекомендацій Ради Європи варто виділити наступні: 
– Україна повинна йти шляхом запровадження у вітчизняне законодавство визначення 

поняття насильства щодо жінок / насильства за гендерною ознакою («гендерно-зумовленого 
насильства»); 

– Україна повинна внести корективи до визначення поняття «домашнього насильства» 
з метою гармонізації положень відповідно до Стамбульської конвенції; 

– Україна повинна переглянути сферу застосування національних законів для забезпечення 
«знищення» всіх форм насильства, приділяючи особливу увагу жінкам; 

– Україна повинна вдосконалити вітчизняне законодавство щодо рівності прав між жінками й 
чоловіками щодо протидії дискримінації тощо3. 

Враховуючи основні причини, мотиви та умови вчинення домашнього насильства варто 
зосередити посилену увагу саме на заходах його запобігання (особливо, профілактики). Серед них 
основну роль відведено саме правовим. Ними є законодавчі норми, що встановлені Законом України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», Кодексом України про адміністративні 
правопорушення (ст. 173-1), Кримінальним кодексом України (ст.126-1 «Домашнє насильство») тощо. 

З метою реалізації положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» було прийнято низку інших нормативно-правових актів. Наприклад, Порядок взаємодії 
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 6584. 

Вищезазначені законодавчі акти встановлюють визначення основних термінів, що 
конкретизують загальні положення щодо домашнього насильства (наприклад, «жертва насилля», 
«попередження насильства в сім’ї» тощо). 

Проте, незважаючи на безумовну позитивність прийняття цих нормативно-правових актів, 
відзначимо, що законодавцем не передбачено механізму реалізації вищезазначених положень, 

 
1 Дудоров, О.О., Хавронюк, М.І. (2019). Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою 
статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України). Київ: Ваіте, 8. 
2 Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні.  
Українсько-шведський проект за підтримки Ради Європи. <http://www.hberta.dp.ua/3page icK1333>  
(2020, червень, 01). 
3 Відповідність окремих законів України вимогам конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству 
стосовно ланок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Офіційний веб-сайт Центру 
політико-правових реформ. <http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/Legisiative_AssessmentReport_UA.pdf> 
(2020, червень, 02). 
4 Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі 2017 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#n253> (2020, червень, 02). 
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особливо функціонування служб, що покликані захищати осіб, які потерпіли від домашнього 
насильства. 

Також проблемним питанням законодавства щодо протидії домашньому насильству є 
синонімічність категорій понять «насильство в сім’ї» та «домашнє насильство». З метою уникнення 
колізій, необхідно привести вітчизняне законодавство у відповідність із міжнародно-правовими 
актами й виключити поняття «насильство в сім’ї», залишивши поняття «домашнє насильство». 

Сам факт криміналізації домашнього насильства в Україні заслуговує позитивної оцінки. Але 
з точки зору відповідності такої криміналізації критеріям, що висуваються Європейським Союзом, 
ефективності виконання кримінальним законодавством функції забезпечення охорони людини, як 
найвищої соціальної цінності (ст. 3 Конституції України), законодавчої і юридичної техніки, 
формулювання ст. 126-1 КК України викликає певні заперечення. 

Так, статтею 126-1 КК України по суті криміналізоване «дрібне» домашнє насильство 
з адміністративною преюдицією. У пересічного громадянина у побутовому оточенні складається 
враження, що інші більш тяжкі наслідки домашнього насильства не відносяться до цього ганебного, 
соціально небезпечного для суспільства явища. Так, щодня поліція фіксує біля 350 фактів домашнього 
насильства і в 70–80 % випадків його жертвами стають жінки1. 

Між тим, у п. «а» ст. 1 Стамбульської конвенції категорично проголошено ціль захисту жінок 
від усіх форм насильства й недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства 
стосовно жінок і домашнього насильства2. Для досягнення цієї головної цілі (ліквідація домашнього 
насильства) сторони, які приєдналися до цієї Конвенції, вживають необхідних законодавчих та інших 
заходів для прийняття та здійснення загальнодержавної ефективної, усеосяжної та скоординованої 
політики, яка охоплює всі відповідні заходи для запобігання всім формам насильства, які підпадають 
під сферу застосування цієї Конвенції (ст. 7). Отже, Стамбульська конвенція не поділяє домашнє 
насильство на дрібне і не дрібне. 

Відтак, на сьогоднішній день, за умови посилення державного захисту від домашнього 
насильства, запровадження у тому числі і кримінальної відповідальності за домашнє насильство стало 
можливо більш ефективно захищати від домашнього насильства і найбільш ефективно запобігати 
новим інцидентам домашнього насильства, враховуючи можливість застосовування до винної особи 
адміністративного, кримінального покарання та обмежувальних заходів. 

Між тим, неможливо не зауважити, що на сьогоднішній день в Україні набув чинності не тільки 
Закон України «Про запобігання домашньому насильству», а й почали працювати мобільні групи 
допомоги постраждалим від домашнього насильства, працюють відповідні телефони довіри, створено 
та відкрито притулки для постраждалих від домашнього насильства. 

Тобто в Україні на сьогодні домашнє насильство не є суто сімейною та приватною справою, 
оскільки державою запроваджено та працює ефективний механізм протидії та запобіганню 
домашнього насильства, також проводиться робота щодо ратифікації Стамбульської конвенції, яку 
розпочато, та сподіваємося, що у найкоротші часи зазначену Конвенцію буде ратифіковано нашою 
державою. 

Висновки. Проаналізувавши становище правового регулювання протидії домашнього 
насильства встановлено, що вітчизняне законодавство в сфері протидії домашньому насильству 
потребує ретельнішого вдосконалення, а також напрацювання нової нормативно-правової основи 
у зв’язку з вимогами сучасного європейського нормотворчого процесу. 

В Україні прийнята спеціальна правова база щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству. Крім того, Верховна Рада України так і не спромоглася ратифікувати Стамбульську 
конвенцію, яка була укладена ще в 2011 року. Разом з цим прийняття спеціальних законодавчих актів, 
комплексний підхід до запобігання та протидії домашньому насильству, його криміналізація є 
важливим кроком у напрямі подолання цього явища. 

Вважаємо, що визначення домашнього насильства, що міститься в ст. 126-1 КК України 
не повною мірою розкриває суть даного визначення. Ми пропонуємо авторське визначення 
домашнього насильства: це діяння (дія або бездіяльність), яка посягає на тілесну недоторканність, 
здоров’я, в тому числі психічне, волю, статеву свободу, безпеку іншої людини, що вчинюється у сім’ї, 
між подружжям (в тому числі – колишнім) або між партнерами, які проживають (проживали) однією 

 
1 Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні (2017). Київ, 43-44.  
2 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби 
з цими явищами. LIGA 360. < https://ips.ligazakon.net/document/view/MU11251?an=2> (2020, червень, 01). 
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сім’єю без шлюбу, незважаючи на те, проживає особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 
самому місці, що й постраждала особа. 

Варто також зазначити, що у профілактиці (запобіганні) домашнього насильства серед 
правових інструментів основну увагу варто також приділяти ідеологічним та організаційно-
управлінським заходам. Однак, вони не мають обмежуватися лише тренінгами та навчанням 
правоохоронних органів через те, що домашнє насильство  це комплексна проблема, яка потребує 
об’єднання всіх сфер суспільного життя. 
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PROBLEM ISSUES ARISING DURING  
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AND PLEA AGREEMENTS RECEIVED  
BY THE COURT WITH INDICTMENTS 
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Україна 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ  
ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СУДОМ УГОД ПРО ПРИМИРЕННЯ  
ТА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ, ЯКІ НАДЙШЛИ  
ДО СУДУ З ОБВИНУВАЛЬНИМИ АКТАМИ 

The article is devoted to the identification of problematic issues that arise in practice during the 
preparatory court hearing on the court’s consideration of reconciliation or guilty plea agreements 
received by the court with indictments. 
In particular, during the research process we consider the most problematic issues and gaps in the 
legislation that daily participants face during the court hearing of agreements submitted to the court 
at the same time as the indictment, at the preparatory court stage, as well as ways to solve them. 
Thus, among other things, attention was drawn to the ambiguity of the positions of the courts in 
resolving the issue of refusal to approve agreements, the ambiguity of the legislator, the possibility 
of the court to get acquainted with the materials of criminal proceedings, the issue of approving 
agreements, and also attention is drawn to the problem, faced in practice, in relation to the legally 
established norm of the prohibition to apply twice with an agreement in one criminal proceeding. 
Keywords: plea agreement, reconciliation agreement, bench ruling, preparatory proceeding, 
approval of the agreement, refusal to approve the agreement. 

Постановка проблеми. 
Одним із прогресивних положень Кримінального процесуального кодексу України (КПК), 

на думку вчених та практиків, так і міжнародних експертів, є запровадження в Україні відновного 
правосуддя, найбільш відомим інструментом якого є медіація, суть якої в контексті кримінального 
судочинства полягає у примиренні, досягненні консенсусу між сторонами та врегулюванні 
соціального конфлікту. 

Передбачалося, що із появою глави 35 «Кримінальне провадження на підставі угод» 
у кримінальному процесуальному законодавстві значно спроститься процедура розгляду певної 
категорії кримінальних справ1. 

Однак, у зв’язку із неоднозначними положеннями чинного КПК України на практиці часто 
трапляються різні ситуації, що призводить до постановки судом спірних рішень. 

У зв’язку із наведеним, суду при вирішенні на стадії підготовчого провадження, питання щодо 
затвердження угод про примирення та визнання винуватості необхідне чітке законодавче 

 
1 Узагальнення ВССУ судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод 
від 22.01.2014. Закон і Бізнес. <https://zib.com.ua/ua/print/92557-uzagalnennya_vssu_sudovoi_praktiki_ 
zdiysnennya_kriminalnogo.htm>. 
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врегулювання, алгоритм дій при тій чи іншій ситуації, що позбавило б можливості недобросовісних 
учасників спекулювати на прогалинах законодавства. 

Стан дослідження. 
Питання затвердження та відмова в затвердженні угод про примирення та визнання винуватості 

висвітлені в наукових дослідженнях наступних вчених: С.В. Андрусенко, О.В. Бабаєва, І.В. Гловюк, 
В.О. Гринюк, М.С. Квятковський, О.О. Леляк, О.І. Литвинчук, К.І. Пащенко, М.Г. Твердохліб, 
М.І. Хавронюк, та інших. Однак, в своїх працях науковці висвітлювали здебільшого практичні 
аспекти при розгляді судом угод на стадії підготовчого провадження, а практичні проблеми, з якими 
щодня стикаються учасники провадження повною мірою не знайшли свого відображення. 

Тому метою статті є встановлення законодавчих прогалин під час розгляду судом, на стадії 
підготовчого провадження, угод про примирення та визнання винуватості, які надійшли до суду 
одночасно з обвинувальним актом, а також шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. 
Відповідно до ст. 468 КПК у кримінальному провадженні може бути укладено два види угод, 

один з яких – угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, другий – 
угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. 

Якщо угоди (незалежно від її виду) досягнуто під час досудового розслідування, після 
виконання процесуальних дій, передбачених статей 290, 291 КПК України, складений слідчим та 
затверджений прокурором обвинувальний акт разом із підписаною сторонами угодою невідкладно 
надсилається до суду. Відкласти направлення цих документів до суду вправі, відповідно до ч. 1 
ст. 474 КПК України, лише прокурор за наявності визначених процесуальним законом підстав, 
зокрема у зв’язку із необхідністю: 1) отримання висновку експерта; 2) завершення проведення інших 
слідчих дій, необхідних для збирання і фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу, або 
які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату у разі відмови суду 
в затвердженні угоди. 

Згідно вимог ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти 
рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне 
провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, 
передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу. 

Аналізуючи чинні норми кримінального процесуального кодексу, а також дослідивши Постанову 
пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ №13 від 
11.12.2015 «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» слід дійти 
висновку, що за наслідками розгляду угоди, зокрема нас цікавить під час підготовчого судового 
провадження, суд перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону і 
закону про кримінальну відповідальність, врахувавши доводи сторін кримінального провадження та 
інших учасників судового провадження, має прийняти одне із таких рішень: 

а) затвердити угоду про примирення, або 
б) відмовити у затвердженні угоди в разі встановлення підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 

КПК України, та: повернути кримінальне провадження прокурору, якщо угоди досягнуто під час 
досудового розслідування, для його продовження у порядку, передбаченому розділом ІІІ 
КПК України; або продовжити судовий розгляд у загальному порядку, якщо угоду було укладено під 
час його здійснення; або призначити судовий розгляд для проведення судового провадження 
в загальному порядку, якщо до суду надійшов обвинувальний акт, а угоду було укладено під час 
підготовчого провадження, а також у випадку подання прокурором відповідного клопотання, 
пов’язаного з відсутністю необхідності продовження досудового розслідування внаслідок його 
фактичного закінчення. При цьому, зокрема в останньому випадку, слід неухильно дотримуватися 
вимог закону щодо відкриття сторонами кримінального провадження одне одній додаткових 
матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду1. 

Зупинимось на укладенні угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним на стадії 
досудового розслідування, після чого, прокурор, як спостерігач укладення вказаного виду угоди, 
ніяким чином не впливаючи на цей процес після затвердження угоди зобов’язаний таку 
із обвинувальним актом негайно скерувати в суд, лише у виключних випадках, які наведено вище, він 
вправі одразу до суду не скеровувати таку угоду. 

 
1 Постанова про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод 2015 (Пленум 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ). 
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Виходячи з практичного досвіду, за результатами підготовчого судового засідання суди є 
не однозначними щодо вирішення питання про повернення обвинувального акту, якщо судом з тих 
чи інших підстав відмовлено в затвердженні угоди про примирення. 

Так, в одних випадках суд відмовляє в затвердженні угоди про примирення та повертає 
обвинувальний акт прокурору, хоча доцільності в цьому немає, оскільки проведено всі необхідні 
слідчі (розшукові) дії, при цьому суд посилається на п.1 ч.3 ст.314 КПК України, де визначено, що 
у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні 
угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування 
в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу (рішення Червоноградського міського 
суду Львівської області № 459/843/17)1. 

В інших випадках, коли суд відмовляє в затвердженні угоди про примирення то він призначає 
судовий розгляд в загальному порядку (рішення Червоноградського міського суду Львівської області 
від №459/1058/17)2. 

Аналогічна ситуація складається при вирішенні питання щодо затвердження угод про визнання 
винуватості, судді є також не однозначними у вирішенні питань про відмову в затвердженні угоди 
про визнання винуватості і поверненні обвинувального акту прокурору. 

До прикладу в однакових випадках суди приймають різні за змістом рішення, в одному випадку 
коли суд відмовляє в затвердженні угоди про визнання винуватості призначається судовий розгляд 
(рішення Червоноградського міського суду №459/1934/16-к)3, а в іншому навпаки (рішення Кам’янко-
Бузького районного суду Львівської області №446/2168/16-к)4. 

Аналогічну ситуацію, щодо прийняття судами різних рішень під час вирішення питання про 
затвердження угоди під час підготовчого провадження, яка надійшла до суду разом з обвинувальним 
актом висвітлює і Пащенко К.І.5 

У зв’язку, із неоднозначною практикою судів при розгляді таких обвинувальних актів з угодами 
про визнання винуватості, а також з угодами про примирення, призводить до того, що кількість угод, 
які скеровуються прокуратурою до суду, зменшується, а це насамперед пов’язано з тим, що які б 
реформи не відбувались, але все таки повернення обвинувального акту в органах прокуратури все ще 
рахується недоліком в роботі. 

З наведеного вбачається, що в чинний КПК України необхідні негайні зміни, які по своїй суті 
усунули б вказані прогалини та позбавили б зловживань, якими інколи користуються учасники 
процесу, з метою затягування судового розгляду. 

Вказані факти породженні тим, що в чинному КПК України чітко не прописано, які дії має 
вчинити суд у випадку відмови в затвердженні угоди про примирення та обвинувальний акт 
відповідає вимогам вказаного закону. 

Такої ж думки притримується Хавронюк М.І., який зазначає, що частина 7 ст. 474 КПК містить 
перелік підстав, за яких суд не може, а зобов’язаний відмовити в затвердженні угоди. Проте деякі 
з них є надто дискреційними. Наприклад, ніхто не здатен абсолютно точно визначити, чи відповідають 
умови угоди інтересам суспільства, чи порушують вони інтереси сторін, а тим більше інших осіб 

У цій же нормі вказано, що за наявності однієї з перелічених підстав досудове розслідування 
або судове провадження продовжуються у загальному порядку. Але яке рішення повинен прийняти 
суд для того, щоб повернути справу в русло загального порядку, на відміну від ч. 3 ст. 476 КПК, 
у ст. 474 цього Кодексу не вказано6. 

 
1 Ухвала у провадженні № 1-кп/459/150/2017 2017 (Червоноградський міський суд Львівської області). 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66097457>. 
2 Ухвала у провадженні № 1-кп/459/175/2017 2017 (Червоноградський міський суд Львівської області). 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66453126>.  
3 Ухвала Червоноградського міського суду Львівської області 2016 за № 459/1934/16-к. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59237276>. 
4 Ухвала Кам’янко-Бузького районного суду Львівської області від 08.02.2017 за №446/2168/16-к. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64603727>.  
5 Пащенко, К.І. (2018). Проблемні питання під час здійснення процесуального керівництва в кримінальних 
провадженнях на підставі угод про визнання винуватості». Науковий вісник Ужгородського національного 
університету, Серія Право, 52, 2. 
6 Хавронюк, М.І. (2017). «Правопрокурорря», або Деякі проблеми угоди про визнання винуватості.  
<http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/4/34.pdf>. 
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Такі випадки нажаль є непоодинокими, що призводить, в загальному до затягування розгляду 
кримінального провадження, а також до порушення розумних строків. 

На мою думку з врахуванням норм КПК України та судової практики слід внести зміни 
до чинного кримінального процесуального законодавства України, і в тому випадку коли суд буде 
відмовляти в затвердженні угоди про примирення чи визнання винуватості, відсутні інші підстави для 
повернення обвинувального акту, а також у разі відсутності клопотань сторін про повернення 
обвинувального акту для проведення подальшого досудового розслідування суд повинен призначати 
провадження до судового розгляду в загальному порядку. 

Крім цього, наступним проблемним питанням з яким стикаються учасники процесу на практиці 
є перевірка угоди вимогам КПК України, на підставі зібраних під час досудового розслідування 
матеріалів кримінального провадження. 

Так, у відповідності до ч.7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам 
цього Кодексу та/або закону1. 

Згідно чинного КПК України фактично до суду скеровується обвинувальний акт, реєстр 
матеріалів досудового розслідування, розписка підозрюваного, та за наявності його захисника про 
отримання вказаних документів, а також, у нашому випадку угода, інші документи суду 
не надаються, і в принципі надання інших документів не передбачено. 

Виникає питання яким чином суд в повній мірі може дослідити всі документи, які необхідні для 
прийняття законного рішення у справі. На практиці, яка доречі не однозначна суди витребовують 
у сторони обвинувачення матеріали кримінального провадження, хоча законність таких дій суду є 
спірна, оскільки відповідно до ст. 291 КПК України, надання суду інших документів, до початку 
судового розгляду забороняється, а підготовче провадження та судовий розгляд, хоч і містяться 
в розділі 4 КПК України – «Судове провадження у першій інстанції», однак у різних главах, 
відповідно 27 – «Підготовче провадження» і 28 – «Судовий розгляд», а тому у підготовче засідання, 
згідно чинного КПК України сторона обвинувачення не праві надавати будь – які інші документи, що 
загалом по своїй суті є абсурдом. 

Напрочуд Квятковський М.С. зазначає, що суду при надходженні одночасно з обвинувальним 
актом угоди, необхідно витребовувати в сторони обвинувачення матеріали кримінального 
провадження для можливості суду прийняти законне рішення у справі, у зв’язку із тим, що 
затвердженням угоди справа вирішується по суті у підготовчому засіданні, яке фактично є і 
«судовим» в тому аспекті, як це буквально розуміють представники обвинувачення, оскільки 
необхідно дослідити і інші матеріали кримінального провадження, необхідні для прийняття 
рішення по суті, а не лише ті матеріали, що зазначені у ч.4 ст.291 КПК України, судам слід 
приймати рішення про відкладення підготовчого засідання для можливості надати стороною 
обвинувачення матеріалів, і у випадку відмови прокурора надавати суду матеріали, відповідно 
реагувати на адресу вищестоящого прокурора, а у випадку повторного ненадання матеріалів по 
угодах про визнання винуватості, відмовляти у затвердженні таких угод під час підготовчого 
судового засідання, та повертати кримінальне провадження для продовження досудового 
розслідування, оскільки суд був позбавлений можливості перевірити угоду на предмет її 
відповідності вимогам КК України і КПК України.2 

Гловюк І.В. та Андрусенко С.В. також схиляються до думки, що суду необхідно витребовувати 
документи ( матеріали провадження) в сторони обвинувачення, для можливості перевірки угоди 
вимогам КПК України, а також зазначають, що завдання прокурора із доведення 
відповідності/невідповідності угоди вимогам закону полегшується наявністю у суду матеріалів 
кримінального провадження3. 

 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. 
2 Квятковський, М.С. (2013). Проблемні питання кримінального провадження на підставі угод про визнання 
винуватості та про примирення у кримінальному провадженні. Слово національної школи суддів України, 4(5). 
<http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF= 
10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=cln_2013_4_27>.  
3 Гловюк, І.В., Андрусенко, С.В. (2015). Проблемні аспекти участі прокурора у судовому провадженні 
на підставі угод. Вісник кримінального судочинства, 2. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/ 
cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT= 
ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkc_2015_2_3>.  
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У відповідності до п.4 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 «Про деякі питання здійснення кримінального 
провадження на підставі угод» одночасно із прийняттям рішення суд, що здійснюватиме судове 
провадження, для реалізації покладених на нього обов’язків щодо з’ясування добровільності 
укладення угоди та перевірки її на відповідність вимогам КПК та/або кримінального закону (частини 
6, 7 ст. 474 КПК), враховуючи, що невиконання вимог, встановлених частинами 5 – 7 ст. 474 КПК, є 
підставою для апеляційного та касаційного оскарження (частини 3, 4 статей 394, 424 КПК), а в разі 
підтвердження таких порушень скасування судового рішення, має витребувати документи, подані 
сторонами під час досудового розслідування1. 

У зв’язку із наведеним, було б слушним внести зміни в статтю 291 КПК України, в якій 
зазначити, що одночасно із скеруванням до суду обвинувального акту прокурор передає всі забрані 
під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження. 

Можливо вказана позиція в когось і викличе непорозуміння з мотивацією того, що це порушує 
процес змагальності. 

Напрочуд для обґрунтування вказаної позиції можу зазначити, що сам факт передачі матеріалів 
ще нічого не свідчить, це стосується як підготовчого засідання при розгляді угод так і в загальному 
порядку, оскільки в подальшому у відповідності до вимог КПК України суд встановлює порядок 
дослідження доказів, під час чого прокурор може зазначати суду дослідити лише необхідні докази. 

Крім цього, передача матеріалів провадження надасть змогу стороні захисту, у відповідності 
до вимог ст. 317 КПК України знайомитись із усією справою після її надходження до суду, та в свою 
чергу позбавить прокурора, в ході судового розгляду подавати ті чи інші документи, які 
не знаходяться у поданій суду справі, оскільки такі вже будуть в суду, а матиме право лише зазначити 
які необхідно суду дослідити докази. 

Наступним наріжним каменем в практичній діяльності щодо розгляду судом угод під час 
підготовчого судового засідання є вимоги ч. 8 ст. 474 КПК України щодо недопущення повторного 
звернення з угодою в одному кримінальному провадженні. 

В науковій літературі вказана норма закону викликає багато дискусії, яка загалом зводиться 
до одного спільного рішення щодо необхідності зміни такої норми та надання можливості повторно 
звертатись з угодою в одному кримінальному провадженні. Зокрема таку позицію підтримують Лялек 
О.О., яка пропонує повторно звертатися з угодою про визнання винуватості в одному кримінальному 
провадженні у разі усунення або зміни обставин, визначених п. п. 1, 3 та п. 5 ч.7 ст. 474 КПК України. 
які стали підставою для відмови в її затвердженні судом. Якщо ж повторно направлена угода все одно 
не відповідатиме вимогам законодавства, суду слід відмовляти в її затвердженні, а досудове 
розслідування або судове провадження продовжувати в загальному порядку2. 

Литвинчук О.І. притримується вказаної думки та зазначає, що зміст ч. 8 ст. 474 КПК України 
не відповідає загальній меті диференціації процесуальної форми3. 

Свою позицію з даного приводу висловлено у п. 12 постанови Пленуму ВССУ «Про практику 
здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» від 11.12.2015 №13, де зазначено, 
що якщо в угоді наявні недоліки, які за своїм змістом не є суттєвими, зокрема угода вміщує 
суперечності, неточності, що обумовлено, переважно, правовою необізнаністю сторін, з огляду 
на заборону, передбачену ч. 8 ст. 474 КПК, щодо повторного звернення з угодою в одному 
кримінальному провадженні правильним видається надання судом можливості сторонам уточнення 
укладеної угоди, внесення відповідних змін до її змісту. При цьому такі зміни мають бути погоджені 
між сторонами, відображені в журналі судового засідання, технічному записі та судовому рішенні4. 

Позицію ВССУ також підтримує Твердохліб М.Г., який крім іншого, вбачає за доцільне 
законодавчо передбачити процедуру надання судом часу сторонам для усунення наявних в угоді 
недоліків, зокрема у разі недотримання ними вимог ст. ст. 471, 472 КК України щодо змісту угоди, 

 
1 Інформаційний лист Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод 2012 
(Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ). 
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text>. 
2 Лялек, О.О. (2015). Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі України. Київ. 
3 Литвинчук О.І. (2018). Особливості кримінального провадження на підставі угод. Вісник ЛДУВС 
ім. Е.О. Дідоренка, вип. 2 (82). 
4 Постанова про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод 2015 (Пленум 
ВССУ). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15#Text>.  
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допущення неправильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка не виключає 
можливості укладення угоди у конкретному провадженні або ж недотримання вимог КК України при 
визначенні винному міри покарання (кримінальної відповідальності)1. 

Позиція вказаних науковців, а також багатьох інших заслуговує на увагу та з такою слід 
погодитись, оскільки повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні, або 
надання часу на усунення недоліків зекономить в свою чергу процесуальний час та буде сприяти 
дотримання досудового та судового розгляду в розумні строки. 

Висновки. 
За результатами проведеного дослідження, визначено ряд проблемних питань КПК України та 

зазначено шляхи їх вирішення. 
У зв’язку із чим, пропонується внести наступні зміни до чинного КПК України, що у разі 

випадку відмови суду в затвердженні угоди про примирення та визнання винуватості, при відсутності 
інших підстав для повернення обвинувального акту, а також у разі відсутності клопотань сторін про 
повернення обвинувального акту для проведення подальшого досудового розслідування суд повинен 
призначати провадження до судового розгляду в загальному порядку. 

Наступним моментом, який би, на нашу думку, сприяв дотриманню законності під час 
кримінального провадження є необхідність внесення змін в статтю 291 КПК України, в якій 
зазначити, що одночасно із скеруванням до суду обвинувального акту прокурор передає суду всі 
забрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження. 

Ще одними позитивними змінами було б внесення змін в КПК України щодо повторного 
звернення з угодою в одному кримінальному провадженні, або надання часу на усунення недоліків. 

References: 

1. Hloviuk, I.V., Andrusenko, S.V. (2015). Problemni aspekty uchasti prokurora u sudovomu provadzhenni na pidstavi 
uhod [Problematic aspects of the prosecutors participation in court proceedings on the basis of agreements].  
Visnyk kryminalnoho sudochynstva [Bulletin of criminal proceedings], no. 2. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ 
cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21
STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkc_2015_2_3>. [in Ukrainian]. 

2. Informatsiinyi lyst Pro deiaki pytannia zdiisnennia kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod 2012 
[Information letter On some issues of criminal proceedings on the basis of agreements in 2012] (Vyshchyi 
spetsializovanyi sud Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav) [(Supreme Specialized Court 
of Ukraine for Civil and Criminal Cases)]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text>. 
[in Ukrainian]. 

3. Kviatkovskyi, M.S. (2013). Problemni pytannia kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod pro vyznannia 
vynuvatosti ta pro prymyrennia u kryminalnomu provadzhenni [Problematic issues of criminal proceedings  
on the basis of plea agreements and conciliation in criminal proceedings]. [Word of the National School of Judges 
of Ukraine ], no. 4(5). <http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN= 
UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL
A=&2_S21STR=cln_2013_4_27>. [in Ukrainian]. 

4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy 2012 [Criminal Procedure Code of Ukraine 2012] (Verkhovna Rada 
Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna 
Rada of Ukraine]. <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. [in Ukrainian]. 

5. Lytvynchuk, O.I. (2018). Osoblyvosti kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod [Features of criminal 
proceedings on the basis of agreements]. Visnyk LDUVS im. E.O. Didorenka [Bulletin of LSUVS named  
after E.O. Didorenko], iss. 2 (82). [in Ukrainian]. 

6. Lialek, O.O. (2015). Uhoda pro vyznannia vynuvatosti u kryminalnomu protsesi Ukrainy [Plea agreement  
in the criminal process of Ukraine]. Kyiv. [in Ukrainian]. 

7. Pashchenko, K.I. (2018). Problemni pytannia pid chas zdiisnennia protsesualnoho kerivnytstva v kryminalnykh 
provadzhenniakh na pidstavi uhod pro vyznannia vynuvatosti» [Problematic issues during the implementation 
of procedural guidance in criminal proceedings on the basis of plea agreements]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho 
natsionalnoho universytetu, Seriia Pravo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, Law Series],  
vol. 52, 2. [in Ukrainian]. 

8. Postanova pro praktyku zdiisnennia sudamy kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod 2015  
(Plenum Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh ta kryminalnykh sprav).  
[in Ukrainian]. 

 
1 Твердохліб, М.Г. (2016). Проблеми законодавчого вдосконалення кримінального провадження на підставі 
угод. Порівняльно аналітичне право, 1.  



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

 196

9. Postanova pro praktyku zdiisnennia sudamy kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod 2015 [Resolution 
on the practice of criminal proceedings by courts on the basis of agreements] (Plenum VSSU) [Plenum of the 
Supreme Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy 
[Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15#Text>. 
[in Ukrainian]. 

10. Tverdokhlib, M.H. (2016). Problemy zakonodavchoho vdoskonalennia kryminalnoho provadzhennia na pidstavi 
uhod [Problems of legislative improvement of criminal proceedings on the basis of agreements]. Porivnialno 
analitychne pravo [Comparative analytical law], no. 1. [in Ukrainian]. 

11. Uzahalnennia VSSU sudovoi praktyky zdiisnennia kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod vid 22.01.2014 
[Generalization of the Supreme Court of Ukraine judicial practice of criminal proceedings on the basis 
of agreements dated 22.01.2014]. Zakon i Biznes [Law and Business]. <https://zib.com.ua/ua/print/92557-
uzagalnennya_vssu_ sudovoi_praktiki_zdiysnennya_kriminalnogo.htm>. [in Ukrainian]. 

12. Ukhvala Kamianko-Buzkoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti vid 08.02.2017 za №446/2168/16-k [Decision  
of the Kamyanka-Buzka District Court of the Lviv Region of February 8, 2017 under za446 / 2168/16-k]. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64603727>. [in Ukrainian]. 

13. Ukhvala u provadzhenni № 1-kp/459/150/2017 2017 [Resolution in the proceedings № 1-kp / 459/150/2017 2017] 
(Chervonohradskyi miskyi sud Lvivskoi oblasti) [(Chervonohrad City Court of Lviv Region)]. 
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66097457>. [in Ukrainian]. 

14. Ukhvala Chervonohradskoho miskoho sudu Lvivskoi oblasti 2016 za № 459/1934/16-k [Decision of the Chervonohrad 
City Court of the Lviv Region 2016 for № 459/1934/16-k]. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59237276>. 
[in Ukrainian]. 

15. Khavroniuk, M.I. (2017). «Pravoprokurorria», abo Deiaki problemy uhody pro vyznannia vynuvatosti  
["Attorney General", or Some problems of plea agreement]. <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/4/34.pdf>. 
[in Ukrainian]. 

  



ISSN 2336‐5439 (Print); 2336‐5447 (Online)                            EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2020 

 197

DOI: 10.46340/eppd.2020.7.4.30 

Marina Tolstoloutska 
ORCID ID: https://orcid.org/0000‐0003‐2536‐7821 
Academy of Labor, Social Relations and Tourism, Ukraine 

CASSATION PROCEEDINGS  
ON CUSTOMS DISPUTES  
IN ADMINISTRATIVE PROCESS 
Марина Толстолуцька 
Академія праці, соціальних відносин і туризму, Україна 

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
У СПРАВАХ З МИТНИХ СПОРІВ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

The article reveals the essence and features of cassation proceedings on customs disputes in the 
administrative process. 
Scientific approaches to understanding cassation proceedings  in the administrative process are 
considered. Cassation proceedings on customs disputes in the administrative process are defined 
as regulated by the legislation on administrative process optional procedural stage of proceedings 
in customs disputes, during which the court of cassation verifies the legality and validity of court 
decisions that have entered in force, after their review by the administrative court of appeal, as 
well as decisions of administrative courts of appeal on the correct application of substantive law 
or violation of procedural law. General and special features of cassation proceedings on cases of 
customs disputes in the administrative process are highlighted. 
Based on the analysis of the norms of the legislation in the administrative process, the stages of 
cassation proceedings on customs disputes in the administrative process have been identified and 
characterized. The most numerous cases on customs disputes, which are considered in cassation 
proceedings have been considered. 
Keywords: customs disputes, customs legal relations, administrative process, cassation 
proceedings, subjects of customs legal relations, court of cassation. 

Постановка проблеми. Реалізація норм законодавства з питань митної справи 
супроводжується значною кількістю митних спорів. Найбільш дієвим способом розв’язання митних 
спорів є їх вирішення у судовому порядку. Судовий розгляд цих спорів здійснюється 
адміністративними судами в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства 
України (далі – КАС України). Виконання завдань адміністративного судочинства у спорах між 
владними та підвладними суб’єктами митних відносин залежить від прийняття судами 
адміністративної юрисдикції законних і обґрунтованих судових рішень. Однією із гарантій 
досягнення цієї мети є право на касаційне оскарження рішення адміністративного суду, яке 
спрямоване на забезпечення об’єктивного вирішення відповідного митного конфлікту та уникнення 
можливих помилок або ж неоднозначності підходів у правозастосуванні судами нижчих інстанцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розгляду різних публічно-правових 
спорів та питанням касаційного провадження в адміністративному судочинстві присвячені праці 
таких учених, як В.М. Бевзенко, С.В. Бакуліна, О.С. Булгаков, Р.П. Кайдашев, І.А. Качур, 
О.В. Константий, А.Т. Комзюк, О.С. Луніна, І.А. Малярчук, Н.Б. Писаренко, В.А. Сьоміна, 
К.О. Тимошенко, М.М. Ульмер, Н.Є. Хлібороб, А.В. Хоменко, В.І. Ярошенко та ін. Разом із тим, слід 
зазначити, що питання, пов’язані із особливостями касаційного провадження у справах з митних 
спорів в адміністративному судочинстві, є малодослідженими, а в умовах реформування 
адміністративного судочинства, розвитку та оновлення законодавчої бази, набувають особливої 
актуальності. 
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Метою статті є визначення сутності та особливостей касаційного провадження у справах 
з митних спорів в адміністративному судочинстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У юридичній літературі термін «касація» 
розуміється як оформлена передбачена законом скарга, прохання про перегляд судового акта; 
судова інстанція, що здійснює перегляд судового акта; процедура перегляду судового акта1. 
М.І. Сірий вважає, що інститут касації процесуально зумовлений необхідністю забезпечення 
судового тлумачення спірних норм права в конкретній справі та їх однакового застосування 
в подібних ситуаціях усіма судами в державі. Його виникнення внаслідок особливостей правових 
систем, належних до романо-германської сім’ї. У них нормативно-правові акти, будучи провідним 
джерелом права, через певні об’єктивні та суб’єктивні фактори не завжди відрізняються 
досконалістю, чіткістю змісту, і це призводить до непоодиноких випадків неоднакового 
застосування їх норм судами. Усунення зазначеного функціонально тут як раз і покладається 
на касаційні суди, які, як правило, є останньою судовою інстанцією2. При цьому М.І. Сірий 
зауважує, що касація передбачає перегляд виключно формальної сторони справи на предмет 
визначення легальності провадження та рішення в судовій справі. Входження в оцінку суті справи 
суперечить юридичній природі касаційного суду3. 

А.Й. Осетинський зазначає, що інститут касації є правовою конструкцією взаємодії судової 
влади з законодавчою владою, він складає функціональну основу взаємодоповнення початку 
реалізації цих складових єдиної державної влади. Зокрема, інститут касації є інструментом 
забезпечення послідовного додержання в судах волі законодавця, що визначена у законах, 
послідовного утвердження стабільного правопорядку та основ державності. З іншого боку, касаційні 
рішення виступають для законодавця виразною формою визначення якості та ефективності 
прийнятих законів, виступають чітким «правовим сигналом» необхідності зміни й удосконалення тих 
чи інших матеріальних і процесуальних правових норм, застосування яких у суді супроводжується 
суттєвими ускладненнями в механізмі правозастосування4. 

На думку М.М. Ульмера касаційне провадження в адміністративному судочинстві – це 
факультативна процесуальна стадія, яка становить собою сукупність адміністративно-процесуальних 
норм, які регулюють процесуальні відносини, що пов’язані зі здійсненням перевірки законності 
судових рішень суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судових 
рішень суду апеляційної інстанції повністю або частково5. Натомість Р.В. Кайдашев під касаційним 
провадженням в адміністративному судочинстві розуміє врегульовану адміністративно-
процесуальними нормами систему процесуальних дій уповноважених суб’єктів, пов’язаних 
зі здійсненням перевірки законності та обґрунтованості судових рішень, що набрали законної сили, 
адміністративних судів першої інстанції, після їх перегляду адміністративним судом апеляційної 
інстанції, а також судових рішень адміністративних апеляційних судів щодо правильності 
застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права6. У свою чергу 
В.І. Ярошенко касаційне провадження в адміністративному судочинстві визначає як врегульовані 
нормами КАС України процесуальні відносини, пов’язані з переглядом судом касаційної інстанції 
судових рішень, які набрали законної сили, на предмет перевірки однакового застосування норм 
матеріального і процесуального права та як процесуальну гарантію законності рішень та ухвал 
адміністративного суду першої та апеляційної інстанцій та захисту прав, свобод фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб у публічно-правових відносинах7. 

 
1 Тимченко, П.М. (2002). Научно-правовое исследование проблем обжалования судебных решений 
в гражданском процессе: история и современность. Полтава: Издательство «Полтава», 250.  
2 Сірий, М.І. (2003). Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє. Юридичний журнал, 3, 
112-119. 
3 Сірий, М.І. (2003). Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє. Юридичний журнал, 3, 115. 
4 Осетинський, А.Й. (2005). Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі 
судової палати Вищого господарського суду України): дисертація кандидата юридичних наук. Київ, 34. 
5 Ульмер, М.М. (2014). Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України: дисертація 
кандидата юридичних наук. Київ, 69. 
6 Кайдашев, Р.П. (2016). Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України: дисертація доктора 
юридичних наук. Київ, 203–204. 
7 Ярошенко, В.І. (2016). Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України: теорія та практика: 
автореферат дисертації кандидата юридичних наук. Київ, 11–12. 
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Цілком сприйнятою є позиція Е.Ф. Демського, згідно якої до завдань касаційного провадження 
в адміністративному судочинстві, доцільно віднести такі: 1) встановлення під час касаційного 
провадження порушень норм матеріального чи процесуального права, допущених судами першої та 
апеляційної інстанцій, які призвели до неправильного вирішення адміністративної справи; 
2) виправлення помилок судів першої та апеляційної інстанцій у питаннях застосування названих 
норм; 3) забезпечення правильного та однакового правозастосування судами нижчого рівня; 
4) формування судової практики1. 

Касаційному провадженню в адміністративному судочинстві притаманні такі ознаки: 
системність – цей вид провадження є системним утворенням, яке складається із сукупності 
взаємопов’язаних та взаємопослідовних процесуальних елементів; мета – перевірити правосудність 
судових рішень судів нижчих інстанцій, які набрали законної сили, з метою усунення судових 
помилок, які у них містяться; об’єкт перевірки – судові рішення адміністративних судів першої 
інстанції, після їх перегляду апеляційною інстанцією, та судові рішення адміністративних судів 
апеляційної інстанції, які набрали законної сили; межі перевірки – встановлення відповідності 
судових рішень, які оскаржуються нормами матеріального та процесуального права2. Отже, касаційне 
провадження у справах з митних спорів перевіряє правильність діяльності судів першої та 
апеляційної інстанції у конкретній адміністративній справі, що пов’язана з переміщенням предметів 
через митний кордон України. 

Порядок касаційного провадження у справах з митних спорів визначено у главі 2 розділу ІІІ 
КАС України. Відповідно до ч. 1 ст. 327 КАС України судом касаційної інстанції в адміністративних 
справах є Верховний Суд3. Реалізуючи цілі та завдання адміністративного судочинства, Верховний 
Суд діє стадійно, тобто розгляд і вирішення митного спору здійснюється послідовно, в межах окремо 
взятої процесуальної стадії4. Аналіз норм КАС України в межах касаційного провадження дозволяє 
виокремити такі стадії касаційного провадження у справах з митних спорів в адміністративному 
судочинстві: 1) звернення до суду касаційної інстанції (ст. ст. 327–331 КАС України); 2) відкриття 
касаційного провадження (ст. ст. 332–334 КАС України); 3) підготовка справи до касаційного 
розгляду (ст. ст. 335–342 КАС України); 4) попередній розгляд справи (ст. 343 КАС України); 
5) касаційний розгляд справи (ст. ст. 344–349 КАС України); 6) винесення рішення по справі 
(ст. ст. 350–360 КАС України). 

На стадії звернення до суду касаційної інстанції учасники митного спору реалізують своє право 
на касаційне оскарження шляхом подання касаційної скарги, форма і зміст якої визначена у ст. 330 
КАС України5. Згідно ч. 1 ст. 328 КАС України учасники справи, а також особи, які не брали участі 
у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право 
оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду 
справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених 
цим Кодексом6. 

Під час вирішення судом питання про відкриття касаційного провадження здійснюється 
попередня перевірка матеріалів касаційної скарги та можуть бути прийняті такі рішення: залишити 
касаційну скарги без руху, повернути касаційну скаргу, відмовити у відкритті касаційного 
провадження, відкрити касаційне провадження у справі. У ст. 334 КАС України встановлено, що 
за відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи 
відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу 

 
1 Демський, Е.Ф. (2008). Адміністративне процесуальне право України: навчальний посібник.  
Київ: Юрінком Інтер, 364. 
2 Кайдашев, Р.В. (2016). Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України: дисертація доктора 
юридичних наук. Київ, 193. 
3 Кодекс адміністративного судочинства України, ч. 1 ст. 327, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (2020, липень, 27). 
4 Пчелін, В.Б. (2017). Організація адміністративного судочинства України: правові засади: автореферат 
дисертації кандидата юридичних наук. Харків, 19. 
5 Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 330, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України).  
Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>  
(2020, липень, 27). 
6 Кодекс адміністративного судочинства України, ч. 1 ст. 328, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>  
(2020, липень, 27). 
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про відкриття касаційного провадження у справі. Питання про відкриття касаційного провадження 
у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше двадцяти днів з дня 
надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої 
у порядку, визначеному статтею 332 цього Кодексу1. 

В ході підготовки справи до касаційного розгляду суд касаційної інстанції надсилає копії 
касаційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи разом з ухвалою про відкриття 
касаційного провадження у справі; вирішує питання щодо доповнення, зміни, відкликання касаційної 
скарги чи відмови від неї; з’ясовує склад учасників справи; вирішує письмово заявлені клопотання 
учасників справи; вирішує питання про можливість попереднього розгляду справи або письмового 
провадження за наявними у справі матеріалами у суді касаційної інстанції; вирішує питання про 
зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються; вирішує інші питання, необхідні для 
касаційного розгляду справи. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи 
до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Після проведення підготовчих дій суддя-
доповідач призначає справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку письмового 
провадження за наявними у справі матеріалами2. 

Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п’яти днів після складення доповіді 
суддею-доповідачем без повідомлення учасників справи. У попередньому судовому засіданні суддя-
доповідач доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом 
касаційної інстанції. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення 
без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення. Суд касаційної інстанції скасовує 
судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов’язкове скасування судового рішення. 
Справа призначається до розгляду у судовому засіданні, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов 
такого висновку. Про призначення справи до розгляду у судовому засіданні постановляється ухвала, 
яка підписується всім складом суду3. 

Касаційний розгляд справи може здійснюватися у судовому засіданні або в порядку письмового 
провадження за наявними у справі матеріалами. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні 
здійснюється за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного 
провадження, з урахуванням положень ст. 341 КАС України4. При цьому згідно ст. 344 КАС України 
суд касаційної інстанції використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для 
перевірки правильності застосування норм матеріального і процесуального права судами першої та 
апеляційної інстанцій. Суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового 
провадження за наявними у справі матеріалами у разі: 1) відсутності клопотань від усіх учасників 
справи про розгляд справи за їх участю; 2) неприбуття жодного з учасників справи у судове засідання, 
хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання; 3) перегляду 
ухвал судів першої та апеляційної інстанцій; 4) перегляду рішень суду першої інстанції та постанов 
апеляційної інстанції у справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження. 
Якщо під час письмового провадження за наявними у справі матеріалами суд касаційної інстанції 
дійде висновку про те, що справу необхідно розглядати у судовому засіданні, то він призначає її 
до касаційного розгляду в судовому засіданні. Якщо справа була розглянута в порядку письмового 
провадження за наявними у справі матеріалами, то копія постанови або ухвали суду касаційної 
інстанції надсилається учасникам справи в порядку, визначеному КАС України5. Необхідно 
відмітити, що за наявності підстав суд касаційної інстанції може передати справу на розгляд палати, 
об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду6. 

 
1 Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 334, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (2020, липень, 27). 
2 Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 340, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (2020, липень, 27). 
3 Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 343, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (2020, липень, 27). 
4 Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 344, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (2020, липень, 27). 
5 Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 345, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (2020, липень, 27). 
6 Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 346, гл. 2. 2005 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (2020, липень, 27). 
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За результатами касаційного розгляду справи суд касаційної інстанції має право залишити 
судове рішення без змін, скасувати або його змінити. Відповідно до ст. 355 КАС України суд 
касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги ухвалює судові рішення у формі 
постанов згідно з вимогами, встановленими ст. 34 та главою 9 розділу II КАС України, з урахуванням 
особливостей, зазначених у главі 2 розділу ІІІ. Процедурні питання, пов’язані з рухом справи, 
клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення 
перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених КАС України, 
вирішуються судом касаційної інстанції шляхом постановлення ухвал у порядку, визначеному цим 
Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції1. 

Аналіз судової практики з митних спорів дозволяє стверджувати, що за результатами 
касаційного перегляду скасовувалося кожне третє судове рішення. Найбільш численними справами 
цієї категорії були справи з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо коригування 
митної вартості товару, справи зі спорів з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо 
визначення коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 
(УКТЗЕД) та справи зі спорів з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо повернення 
платникам податків митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, 
контроль за справлянням яких здійснюється митними органами2. 

Підсумовуючи викладене та враховуючи судову практику з митних спорів доцільно 
констатувати, що касаційному провадження у справах з митних спорів в адміністративному 
судочинстві властиві загальні та особливі ознаки. До останніх, характерних виключно касаційному 
провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві, необхідно віднести такі: 
сферою касаційного провадження у справах з митних спорів є митні правовідносини; обов’язковими 
учасниками касаційного провадження у справах з митних спорів є митні органи та фізичні чи 
юридичні особи, що здійснюють дії щодо переміщення предметів через митний кордон України; 
касаційна скарга повинна супроводжуватися документами, необхідними для здійснення митного 
контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України. 

Висновки. Касаційне провадження у справах з митних спорів в адміністративному 
судочинстві – це врегульована нормами законодавства про адміністративне судочинство 
факультативна процесуальна стадія провадження у справах з митних спорів, в ході якої суд 
касаційної інстанції здійснює перевірку законності та обґрунтованості судових рішень, що 
набрали законної сили, адміністративних судів першої інстанції, після їх перегляду 
адміністративним судом апеляційної інстанції, а також судових рішень адміністративних 
апеляційних судів щодо правильності застосування норм матеріального права або порушення 
норм процесуального права. Метою касаційного провадження у справах з митних спорів 
в адміністративному судочинстві є можливість оскарження рішення адміністративного суду для 
справедливого вирішення справ з митних спорів та захисту прав, свобод і законних інтересів 
суб’єктів митних правовідносин. З метою підвищення ефективності здійснення правосуддя 
у справах з митних спорів Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду 
України доцільно щорічно узагальнювати практику застосування адміністративними судами 
положень Митного кодексу України. 
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REGULATORY SUPPORT  
FOR THE PROTECTION OF ECONOMIC 
COMPETITION IN UKRAINE 

In  this article,  the author  investigates  such categories as  "support",  "regulatory environment", 
"legal support", "regulatory support" in order to identify the role of the regulatory support for the 
protection of economic competition in Ukraine in the science of administrative law of Ukraine. 
The  author  proposes  the  definition  of  the  regulatory  support  for  the  protection  of  economic 
competition  in  Ukraine.  The  directions  of  regulatory  support  for  the  protection  of  economic 
competition in Ukraine, their common and distinctive features were identified in the article. It was 
specified  that  regulatory  support  for  the  protection  of  economic  competition  in  Ukraine  is 
objectified  through  the  formalised national  sources of administrative  law of Ukraine, primarily 
through the laws adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine and bylaws adopted by the Cabinet 
of Ministers of Ukraine and  the Antimonopoly Committee of Ukraine  in  the  field of economic 
competition. 
Keywords: legal support, regulatory environment, regulatory support, protection of the economic 
competition, laws, bylaws. 

Problem statement. Today relations between business entities and designated government agencies 
in the field of the protection of economic competition within the territory of Ukraine hold a valuable place. 
Public administration agencies were conferred exclusive powers for the protection of business entities from 
illegal actions of other business entities, as well as to prevent antitrust offences in the commodity markets of 
Ukraine. Public administration agencies exercise their powers pursuant to the laws and other regulatory acts 
of Ukraine. That is why the law and legislation face the objective need to establish reliable legal conditions 
for the authorized authorities to effectively protect economic competition. That is why the elaboration of an 
appropriate legal framework, in particular the regulatory support that will govern public relations between 
businesses and government agencies is one of the responsibilities of our state. 

The state of the study. Today the issues of regulatory support of various directions in Ukrainian 
science are studied by the following national researchers: S.I. Bevz, V.V. Bontlab, V.V. Glukha, 
Yu.S. Grinchuk, N.V. Koval, S.P. Krushinskaya, A.L. Pomaza-Ponomarenko etc. In particular, the issues 
considered in the article cover regulatory support for public administration in the field of economic activity; 
regulatory support for reemployment disputes resolution; regulatory support for state management in the field 
of life safety; regulatory and legal support for the formation and implementation of state regional policy, etc. 
However, the issue of regulatory support for the protection of economic competition in Ukraine still has not 
been the subject of special research in the administrative law theory, which, accordingly, determines 
feasibility and relevance of this issue for investigation. 

In this regard, the purpose of this article is studying the regulatory support for the protection of 
economic competition in Ukraine at the present stage of development of administrative and legal relations 
between public administration entities and business entities. 

Presentation of main material. Setting about the relevant administrative issues, we should mention 
that definition of the concept of regulatory framework for the protection of economic competition in Ukraine 
requires studying of the following terms: "support", "regulatory environment", "legal support", "regulatory 
support", and clearing up the differences of such related concepts. Meanwhile, no uniform definitions of these 
concepts were developed in modern legal science of Ukraine. In our opinion, these concepts deserve 
consideration within the framework of this study, as they are essentially different legal categories and relate 
in one way or another to the legal foundations of the protection of economic competition in Ukraine. 
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Thus, let us start out with definition of the concept of "support" in application of this concept in general 
in the Ukrainian language and in the field of law in particular. The Big Explanatory Dictionary  
of the Ukrainian language defines "support" as an action meaning "to secure". In turn, "to secure" means: 
to satisfy someone or something in some needs while supplying something in sufficient quantities; to provide 
someone with sufficient material means of subsistence; to create reliable conditions for the implementation 
of something; to guarantee something; to protect, defend someone or something from danger"1. 

Such interpretation of "support" corresponds to the scientific research of those scholars who have taken 
the definition as a basis for the study of regulatory environment, legal support, regulatory support of various 
legal institutions. In the field of law the consent exists that such support is the basis, the foundation 
for a certain type of activity, which determines the limits of permitted, especially when it comes to the state, 
pursuance of certain activities by it and performance of its functions2. Thus, the word "support" must be 
understood as the creation of reliable conditions for the implementation of something, i.e. the implementation 
of certain activities. If we define the concept of "support" from the perspective of law, in particular in the field 
of the protection of economic competition, the support means creation of reliable conditions for the protection 
of economic competition in Ukraine. 

As for the regulatory environment, the legal literature mainly provides a list of actions that should be 
understood as the essence of this term. For example, E.A. Kharytonov understands regulatory environment 
as the issuance of laws and other instrument of legislation, approval of legal customs and rules of morality 
relating to the object of regulatory environment3. 

Considering the issues of regulatory environment of enterprises, I.G. Yanenkova emphasizes  
that economic legislation covers both economic laws in the true sense and other regulations  
on economic life4. 

By contrast with the above mentioned authors, S.I. Bevz, researching the current state of regulatory 
support of public administration in the field of economic activity proposed a clear definition  
of this concept. The author came to the conclusion that regulatory environment can be understood  
as the establishment of reliable conditions at the legislative level for the implementation of something, 
guaranteeing something5. 

Having examined definitions of "regulatory environment" proposed at the scientific level, we shall 
emphasize that each definition contains such concept-specific clauses as: "issuance of laws and other 
legislation", "economic laws", "at the legislative level". From this perspective, we believe that the words 
"law" and "legislation" are the key words and the basis that provides an opportunity and allows legal 
researchers to lay down the correct definitions of "regulatory environment" and make clear its essence. 

Thus, as regards the meaning of the "law" concept in the legal doctrine of Ukraine,  
S.V. Bobrovnyk interprets it as a statutory act of higher legal effect, which regulates the most important 
social relations6. 

As regards the concept of "legislation", according to the opinion in the legal literature, such a concept 
is generally used in two senses, namely: 

• as one of the main methods of performance of state functions by issuing laws by public authorities; 
• as a set of legal regulations governing public relations (laws, bylaws, the titles of which may differ 

in various states – decrees, directives, resolutions, ordinances, orders, instructions, etc.)7. 

 
1 Бусел, В.Т. (ред.) (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000. Київ; Ірпінь: 
Перун. Т. VIII, 375. 
2 Бевз, С.І. (2019). Державне управління у сфері господарської діяльності: адміністративно-правові засади: 
монографія. Київ: Ліра-К, 134. 
3 Харитонов, Є.О. (2015). Концепт «правове забезпечення» в контексті правової адаптації до умов 
внутрішнього ринку Європейського Союзу. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 
академія», том 16. Одеса: Юридична література, 40. 
4 Яненкова, І.Г. (2012). Законодавче забезпечення діяльності підприємств. Наукові праці Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Економіка. 
Т. 189, 177, 81. 
5 Бевз, С.І. (2019). Державне управління у сфері господарської діяльності: адміністративно-правові засади: 
монографія. Київ: Ліра-К, 135. 
6 Шемшученко, Ю.С. (ред.) (2012). Великий енциклопедичний юридичний словник. 2-ге видання, перероблене і 
доповнене. Київ: Юридична думка, 284. 
7 Пастухов, В.П. (заг. ред.), Пеньківський, В.Ф., Подкоритова, Л.М., Наум, М.Ю., Міщук, М.О., Шатіло, В.А. 
(2005). Основи правознавства: навчальний посібник. Київ: Алерта, 50. 
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Studying the issues of competition law of Ukraine, O.L. Chernelevska systematized competition law 
in her study as a set of regulatory acts that directly regulate competition (regulatory legislation as such) 
and other acts that include certain antitrust and competition rules1. 

Proceeding from the above, we may stress out that consideration of the "legislation" concept 
in the narrow sense suggests that this concept is characterized exclusively by a body of laws as regulatory 
acts of higher legal effect. In a broad sense the concept of "legislation" is characterized not only by a body 
of laws, but also by a body of provisions of other regulatory acts, such as: resolutions of the Verkhovna Rada 
of Ukraine, decrees of the President of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers, etc. 

In our view, interpretation of "legislation" concept as a body of rules of law in regulatory acts is 
inadvisable, since the notion of the "body of rules of law" is more peculiar to the concept of "law" and, 
accordingly, to legal support. After all, it is believed that this is the law, in contrast to the legislation, that 
consists of a body of rules of law. Such a body of rules of law characterizes the law as entirety and integration. 
That is, we propose to consider the regulatory environment as the establishment of reliable conditions for the 
implementation of something on the basis of the laws of Ukraine. 

Thus, given the fact that in legal theory legislation is generally meant as a body of laws, we consider it 
appropriate to define the antitrust and competition legislation in the field of protection of economic competition 
as a body of laws of Ukraine governing competition relations associated with unfair competition, monopoly 
restrictions and prevention in economic activities of business entities in Ukraine. Proceeding from this position, 
we propose to consider the regulatory environment in the field of protection of economic competition as creating 
the reliable conditions for the exercise of administrative powers by power entities to protect economic 
competition in Ukraine based on the laws of Ukraine – regulatory acts of highest legal effect. 

Today, the concept of "legal support" in the legal literature is extensively examined by theorists, which 
argue for an equivocal interpretation of this concept. Investigating the legal support of business in Ukraine, 
L.S. Mamatova pointed out that legal support means a body of rules of law enshrined in the Constitution of 
Ukraine, laws, regulatory acts and acts of an individual nature, which establish rules of conduct for business 
entities in performing their business activities, as well as determine the degree of responsibility for violations 
of these rules2. As we consider it and as it is thought to be, legal support in modern science is represented 
through legal rules (provisions), enshrined in the Basic Law, laws, regulatory legal acts and acts of an 
individual nature. 

Ye.O. Kharitonov proposed the competing definition of the substance of this concept. According to 
the scientist, legal support is creation of reliable conditions for the implementation of something, 
for resolution of some problems of interest to society (state) by legal means3. 

Another definition is given by O.P. Sydorenko. The author believes that in a broad sense, legal 
support represents the substance of a specific manifestation of the state essence, its function on promotion 
of the actual implementation of legal order, establishes compliance of social interactions with legal 
provisions and is the activity of the state, its bodies on regulation of public relations, their legal protection, 
security, implementation and development. In this case, we mean all measures taken by the state aimed at 
enforcement law and order4. In addition, the author also points out: "First, legal support is a kind of 
particular manifestation of the state functions, so it has the characteristics of any other function of the state 
(economic, ideological, political, etc.). Secondly, together with other in this system legal phenomena, legal 
support is an important component of the legal system of society, agglomerates subjects and objects of law, 
regulatory and individual legal requirements, subjective rights and obligations, legal ideas and decisions 
made, etc. Thirdly, legal support is an integral part of the culture of society, reflects a system of values, 
ideas about the lives of people who live together and constitute a community. Fourthly, legal support has 
a social nature, because it is a product of joint activities of individuals, teams and organizations. Thus, 
in a broad sense, legal support makes the substance of one of the functions of the law-bound state – 

 
1 Чернелевська, О.Л. (2006). Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток: 
автореферат дисертації кандидата юридичних наук. Київ, 13. 
2 Чернелевська, О.Л. (2006). Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток: автореферат 
дисертації кандидата юридичних наук. Київ, 13. 
3 Харитонов, Є.О. (2015). Концепт «правове забезпечення» в контексті правової адаптації до умов 
внутрішнього ринку Європейського Союзу. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 
академія», том 16. Одеса: Юридична література, 37. 
4 Сидоренко, О.П. (2018). Правове забезпечення: до питання інтерпретації поняття. Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції, 1, 40. 
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supporting law and order, and is a system of legal, organizational, ideological, economic measures 
to influence public relations in order to regulate them"1. 

The above mentioned considerations of legal support allow us to come to a conclusion that the meaning 
of this concept is presented by researchers through various legal phenomena. In different contexts, scientists 
consider legal support as: "a body of rules of law," "creation of reliable conditions by legal means," 
"the content of a specific manifestation of the state essence" and so on. In our opinion and based on the 
meaning of the "security" concept, the aptest definition of legal support is given by Ye.O. Kharytonov. 
We believe that the scope of the concept of "legal support" is expressed not only through the "creation of legal 
conditions", but also through the practical legal activities of specially authorized state agencies, the essence 
of which is the protection of violated rights – the rights of economic entities in economic competition. In our 
opinion, the concept of "legal support" and "activity" should not be equated. After all, these concepts are 
correlated as part and whole, where "activity" is a part and "legal support" is the whole. Moreover, 
interdependence is peculiar to these concepts, though they do not completely coincide with each other. In this 
regard, we propose to comprehend that legal support is expressed through the creation of legal conditions and 
practical legal activities. 

According to O.P. Sidorenko, legal activity and legal support are inextricably entwined phenomena of 
the public legal life, inasmuch as the class of "objects" comprehended through them, i.e. legal actions of 
subjects, is the same. The concept of "legal activity" reflects the qualification of the people’s actions in the 
legal sphere (such their features as legitimacy, justiciability, legal significance, etc.). As for the concept of 
"legal support", in the author’s opinion, it should also cover and characterize the accumulated result of legal 
activities, namely the collective, supra-individual, social and legal memory that provides accumulation, 
systematization, storage and transfer (transmitting) of information, which allows to record to a certain extent 
and restore the whole process of activity or its separate stages. Therefore, the concepts of "legal activity" and 
"legal support" are overlapping2. 

We consider it justified to assume that legal support in the research area should be considered  
as a creation of reliable conditions based on legal rules of regulatory acts for the power entities to provide 
administrative and procedural activities for the protection of economic competition in Ukraine. 

Proceeding from the above, as well as taking into account the definition of such categories 
as "legislative support" and "legal support", we point out that they are not identical, but essentially different 
legal concepts. They are based on different terms: "act/legislation" and "law". 

Thus, according to Yu.S. Shemshuchenko, the legislation interacts with the law based on the principle 
of form and substance consistency. Legislation enshrines the rules of law. At the same time, the law affects 
the nature and substance of the legislation3. The scientist stresses out that legislation is a specific form of law 
representation. However, legislation does not coincide with law both in terms of the scope of public relations 
governed by it and in terms of its internal structure. Unlike law, which is a body of legal norms, legislation 
is a body of legislative acts. The law is correlated with the legislation as substance and form4. In addition, 
Yu.S. Shemshuchenko proposes to define law as a system of universally binding rules established or 
sanctioned by the state and enforced both by persuasion and by force of state coercion5. According to him, 
legislation is a body of laws as regulatory acts of higher legal force (after the Constitution), adopted according 
to the established procedure by the Verkhovna Rada of Ukraine. In a broad sense that is a body of laws and 
bylaws (resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine, presidential decrees, resolutions of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine, etc.)6. 

 
 

1 Сидоренко, О.П. (2018). Правове забезпечення: до питання інтерпретації поняття. Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції, 1, 41. 
2 Сидоренко, О.П. (2018). Правове забезпечення: до питання інтерпретації поняття. Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції, 1, 41. 
3 Шемшученко, Ю.С. (ред.) (2012). Великий енциклопедичний юридичний словник. 2-ге видання, перероблене 
і доповнене. Київ: Юридична думка, 290. 
4 Шемшученко, Ю.С. (ред.) (2012). Великий енциклопедичний юридичний словник. 2-ге видання, перероблене 
і доповнене. Київ: Юридична думка, 290. 
5 Шемшученко, Ю.С. (ред.) (2012). Великий енциклопедичний юридичний словник. 2-ге видання, перероблене 
і доповнене. Київ: Юридична думка, 290. 
6 Шемшученко, Ю.С. (ред.) (2012). Великий енциклопедичний юридичний словник. 2-ге видання, перероблене 
і доповнене. Київ: Юридична думка, 290. 
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Studying the system of law and the legislative system, other scholars also lean toward the fact that, 
unlike the system of law, the legislative system is a system of regulatory acts, primarily laws, which is 
an external form of rules of law, a way of giving them objectivity, certainty and universality. The system 
of law and the legislative system correlate as substance and form. Law and legislation are interrelated, 
but not identical phenomena1. 

Other scholars share the opposite view, noting that the difference between law and legislative act is 
based on the fact that law and legislative act correlate as substance and form. The legislative act takes on 
the role of the main intermediary formalizing the rules of law and means of their harmonisation. It is possible 
to equate law and legislation. One law may include several different rules of law by their scope (civil, labour, 
financial law, etc.)2. 

Based on the content analysis of the above mentioned concepts, we should note that "legal support" 
and "legislative support" are not identical concepts and shall be subject to differentiation. This proceeds from 
the fact that they are based on essentially different categories: "law" and "legislation". After considering such 
concepts as: "legislative support" and "legal support", we came to the conclusion that each scientific concept 
is characterized by its meaning and complex of relevant features. In this regard, we consider it appropriate 
to use the addressed concepts in the legal science of Ukraine in their definitions given them by experts. 
After all, their definitions to some extent serve as a basis for definition of the category of "regulatory support" 
in modern legal science of Ukraine. 

Before proceeding to the definition of "regulatory support", we consider it necessary to point out 
that such terms as "support", "regulatory environment", "legal support", in our opinion, are the components 
of the "regulatory support" concept. According to S.I. Bevz, regulatory environment is one of the elements 
of regulatory support and should be a component of legal support3. We believe that the concept of "regulatory 
support" is a broader category compared to the other above mentioned concepts that are its components, based 
on the following. 

As far as we are inclined to the opinion that the legislation is a body of laws of Ukraine exclusively 
as regulatory acts of higher legal force, then other regulatory acts adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine, 
the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, central executive bodies do not fall under 
the concept of "regulatory environment". We believe that it is on the basis of the provisions of the laws 
of Ukraine and other regulations of public authorities that together cover the concept of "regulatory support" 
reliable conditions are created for the implementation of something. After all, all the laws of Ukraine adopted 
by the Verkhovna Rada of Ukraine and bylaws of competent state bodies (resolutions and orders 
of the Verkhovna Rada of Ukraine, decrees of the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, acts of ministries, government departments and state committees, acts of local executive bodies) 
are regulatory, because they include rules of law governing certain social legal relations, including 
competitive. 

If that is the case, when we talk about regulatory support for the protection of economic competition 
in Ukraine, it means creating reliable conditions for exercise of administrative powers to protect the rights 
and legitimate interests of business entities from illegal, dishonest, unfair actions of other economic entities 
in business activities, as well as to prevent, secure from antitrust offences in Ukraine and to apply 
administrative measures to guilty economic entities by power entities based on the laws of Ukraine and other 
regulatory legal acts adopted by authorised state bodies. Therefore, in our opinion, regulatory support in the 
investigated area embodies through the creation of preconditions for the implementation of administrative 
and procedural activities as regards: 

– protection of some business entities from illegal, unfair actions of other business entities 
in competitive relations with latter; 

– prevention and non-admission of monopoly restrictions in economic activity; 
– application of administrative measures to guilty economic entities for violation and non-compliance 

with antitrust and competitive regulatory legal acts of Ukraine. 
As a matter of fact, the regulatory support for the protection of economic competition in Ukraine 

creates such preconditions in which the public and private law entities operate. 

 
1 Копєйчиков, В.В. (ред.) (1997). Загальна теорія держави і права. Київ: Юрінком, 173. 
2 Пастухов, В.П. (заг. ред.), Пеньківський, В.Ф., Подкоритова, Л.М., Наум, М.Ю., Міщук, М.О., Шатіло, В.А. 
(2005). Основи правознавства: навчальний посібник. Київ: Алерта, 50. 
3 Пастухов, В.П. (заг. ред.), Пеньківський, В.Ф., Подкоритова, Л.М., Наум, М.Ю., Міщук, М.О., Шатіло, В.А. 
(2005). Основи правознавства: навчальний посібник. Київ: Алерта, 50. 
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Primarily, it is a business entity and public administration entities – the bodies of the Antimonopoly 
Committee of Ukraine, the Interdepartmental Commission on International Trade, the Ministry of Economic 
Development, Trade and Agriculture of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

Proceeding from the above, we believe that it is the rules of law enshrined in legislative and other 
regulatory acts governing administrative and competitive relations in Ukraine, that create the legal conditions 
for effective protection of economic competition in Ukraine. The effectiveness of such regulatory support 
for the protection of economic competition in Ukraine depends, primarily, on perfect and effective antitrust 
and competition legislation. After all, it is based on such legislation that perfect bylaws are adopted, which 
should also govern only those administrative and competitive relations which have already fell under 
regulation of the laws of Ukraine in the studied area. Such bylaws are adopted in pursuance of antitrust and 
competition law and shall comply with them. 

It worth noting that antitrust and competition legislation aimed at protection of economic competition, 
in particular at the development of fair competition, inadmissibility of unfair competition, prevention 
of monopoly in the commodity markets of Ukraine, began its formation in our state in the early 90’s resulting 
from the economic market reforms. Current development of market economy is characterized by a large 
number of laws and other regulatory acts of Ukraine, which establish the regulatory framework 
for the exercise of administrative and procedural activities by power entities for the protection of economic 
competition in Ukraine. 

We believe that the creation of reliable conditions for the effective functioning and protection 
of economic competition at the constitutional level was important for the development of regulatory support 
in Ukraine in the researched area. An opinion prevailing in the legal literature says that one of the most unified 
is the definition according to which the constitution is the basic law of the state, uniting a group of rules of higher 
legal force, which enshrines the foundations of state system, rights, state freedoms and duties of a man and 
citizen, system and principles of organization of public authority and territorial organization of the state1. 

As I.G. Yanenkova notes, the Constitution in any state is the basis for the development and 
improvement of existing legislation, a kind of foundation for building a legal system, implementation of state 
and legal reform2. Thus, today the legal basis for the state implementation of administrative and procedural 
activities through public administration bodies to protect business entities from unfair, illegal actions and to 
prevent monopoly offences in Ukraine is laid down in the Basic Law. Indeed, Art. 42 of the Constitution of 
Ukraine states that "the State ensures the protection of competition in entrepreneurial activity. The abuse of 
a monopolistic position in the market, the unlawful restriction of competition, and unfair competition, shall 
not be permitted"3. As we can see, the system of regulatory support for the protection of economic competition 
in Ukraine is based on such constitutional principles. 

It is important to notice that regulatory support for the protection of economic competition in Ukraine 
has two directions: a) regulatory support for monopoly activity; b) regulatory support for the protection 
against unfair competition. According to Yu.V. Zhurik, modern structure of the competition legislation 
of Ukraine is represented by two legal institutes: antitrust institute and institute of protection against unfair 
competition4. In our opinion, the feature of regulatory support of monopoly activities is its public nature and 
focus on preventing antitrust offences, restricting economic competition, preventing abuse of monopoly 
position in the commodity market of Ukraine. Regulatory protection against unfair competition is directly 
related to illegal, unfair, dishonest acts (manifestations) of competition, committed by business entities during 
the implementation of business activities in Ukraine. 

Today, modern science presents views of scientists on the distinction between antitrust and competition 
law, which regulates monopoly activities and protection against unfair competition. Investigating the genesis 
of the regulatory environment for fair competition, O.O. Bakalinska stressed that the purpose of antitrust law 
is to ensure the existence of competition in general, counteract monopoly trends and control the market 
structure. While ensuring the quality of competition, the formation of fair competition practices, ensuring 

 
1 Атамась, Г.О., Шелепов, А.П., Якутка, А.М. (2004). Правознавство: навчальний посібник. Львів: 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 26-27. 
2 Яненкова, І.Г. (2012). Законодавче забезпечення діяльності підприємств. Наукові праці Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Економіка. 
Т. 189, 177, 82. 
3 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр˃ (2020, липень, 05). 
4 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр˃ (2020, липень, 05). 
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loyal, good (fair) customs in business and prohibition of unfair competition is the purpose of legislation on 
protection against unfair competition or competition law (in the narrow sense)1. 

Having considered the above, we believe that the regulatory support for monopoly activities and 
regulatory support for protection against unfair competition have common and distinctive features. Thus, in our 
opinion, the regulatory support of monopoly activity and the regulatory support for the protection against unfair 
competition are characterized by: a) the uniform subject of regulation, which is competitive relations;  
b) the consequence of illegal monopolistic activity and illegal, unfair competitive actions is a violation of the 
rights and legitimate interests of business entities and, accordingly, inflicting harm to the latter. At the same 
time, the regulatory support of monopoly activity is aimed at restriction, prevention of monopolization in 
Ukraine and termination of monopolistic activity in competitive relations by designated authorities. Regulatory 
protection against unfair competition is aimed at protecting business entities from actions in competition which 
contradict with trade and other fair practices in business, including from the misuse of the business reputation 
of the business entity; creating obstacles for business entities in the process of competition and achieving illegal 
advantages in competition; illegal collection, disclosure and use of trade secrets. 

Thus, covering various areas of regulatory protection of economic competition in Ukraine, which 
together are aimed at restricting competition, preventing abuse of market power and unfair competition, we 
propose to make classification of formalized national sources of administrative law. In the science of 
administrative law, they are meant to be sources fixed in the form of a document (act of law). 

Therefore, depending on the legal force of formalized national sources of administrative law in modern 
administrative studies which objectivate the regulatory support for the protection of economic competition in 
Ukraine, we propose to classify them as follows: 

1. The Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k/96-VR (fundamental constituent political and 
legal act establishing the constitutional order, civil rights and freedoms of man and citizen, determines 
the system and form of government, the legal status of public authorities (for example, Article 8 
of the Constitution of Ukraine declares its highest legal force2). 

2. Laws of Ukraine (regulatory act adopted in a special manner by a legislative body or in a referendum, 
which reflects the will of the people, has the highest legal force and governs the most important social 
relations3): Commercial Code of Ukraine of January 16, 2003 No. 436-IV; Law of Ukraine "On the Protection 
of Economic Competition" of January 11, 2001 No. 2210-III; Law of Ukraine "On the Antimonopoly 
Committee of Ukraine" of November 26, 1993 No. 3659-XII; Law of Ukraine "On Natural Monopolies" 
of April 20, 2000 No. 1682-III; Law of Ukraine “On the Protection against Unfair Competition” of June 7, 
1996 No. 236/96-VR; Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity" of April 16, 1991 No. 959-XII; Law 
of Ukraine "On the Protection of National Manufacturers from Subsidized Imports" of December 22, 
1998 No. 331-IV; Law of Ukraine "On Protection of National Commodity Producers from Subsidized 
Imports" of December 22, 1998 № 331-IV; Law of Ukraine "On the application of special measures 
for imports into Ukraine" of December 22, 1998 No. 332-XIV and others. 

3. Bylaws of Ukraine (act of the competent authority adopted based on, for the implementation of and 
in accordance with the law4): The procedure for granting permit by the Cabinet of Ministers of Ukraine 
for concerted actions, concentration of business entities, approved by the Resolution of the Cabinet 
of Ministers of February 28, 2002 No. 219; Regulations on the procedure for submitting applications to the 
bodies of the Antimonopoly Committee of Ukraine for granting permission for concerted actions of business 
entities, approved by the Instruction of the Antimonopoly Committee of Ukraine of February 12, 2002  
No. 26-r; Regulations on the procedure for submitting and processing applications for prior permission 
for concentration of business entities by the Antimonopoly Committee of Ukraine, approved by the Order 
of the Antimonopoly Committee of Ukraine of February 19, 2002 No. 33-r; Rules of procedure for processing 
applications and cases of violation of the legislation on the protection of economic competition, approved by 
the Order of the Antimonopoly Committee of Ukraine of April 19, 1994 No. 5, etc. 

 
1 Бакалінська, О.О. (2014). Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні: монографія. Київ: НДІ 
приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 41. 
2 Бакалінська, О.О. (2014). Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні: монографія. Київ: НДІ 
приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 41. 
3 Тимченко, С.М., Калюжний, Р.А., Пархоменко, Н.М., Легуша, С.М. (2006). Теорія держави та права: посібник 
для підготовки до іспитів. 2-ге видання виправлене та перероблене Київ: Видавництво ПАЛИВОДА А.В., 94. 
4 Атамась, Г.О., Шелепов, А.П., Якутка, А.М. (2004). Правознавство: навчальний посібник. Львів: 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 23. 
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The above mentioned system of formalized national sources of administrative law of Ukraine, which 
objectivates the regulatory support for the protection of economic competition in Ukraine, gives us 
prerequisites to suppose that above mentioned scope of laws of Ukraine covering the study area occupies a 
special place in the system of regulatory acts of Ukraine. After all, they have the highest legal force, that is 
why the above mentioned bylaws should correspond and fully comply with them. As we can see, the laws of 
Ukraine govern one of the most important public relations area in Ukraine that arise between business entities 
and public authorities during administrative and procedural activities on protection and security of the rights 
and legitimate interests of business entities in economic competition. In particular, the power entities shall be 
governed by and comply with the administrative and legal rules enshrined in the laws of Ukraine in their 
relations with economic entities in this area, that is, during the administrative and procedural activities carried 
out on: restriction of monopoly in economic activity; state regulation of the activities of natural monopolies 
in Ukraine; protection of business entities from unfair competition; protection of domestic manufacturers 
from dumped imports from other countries, customs unions or economic groups, including the initiation and 
conduct of anti-dumping investigations and the application of anti-dumping measures; protection of domestic 
manufacturers from subsidized imports from other countries, customs unions or economic groups, including 
the initiation and conduct of anti-subsidizing investigations, as well as the application of compensatory 
measures; initiation and conduct of special investigations into the growth of imports to Ukraine, regardless 
of the country of origin and export of goods that cause significant damage or threaten to cause significant 
damage to domestic producers, which may result in application of special protection measures, etc. 

As regards the bylaws mentioned above, they are adopted based on and in compliance with the 
specified antitrust and competition laws of Ukraine. Despite the fact that law occupies the decisive place in 
competition relations, bylaws are also important during the administrative and procedural activities carried 
out by the power entities to protect and secure the rights and legitimate interests of economic entities. In the 
field of protection of economic competition, such state administration bodies as the Cabinet of Ministers of 
Ukraine and the Antimonopoly Committee of Ukraine are entitled to issue bylaws within their capacity, whilst 
being governed by and complying with them during administrative and procedural activities, in particular, 
when the bodies of the Antimonopoly Committee of Ukraine process the applications for granting permission 
to concerted actions of economic entities that have led or may lead to the prevention, elimination or restriction 
of competition, provide preliminary conclusions on such actions, as well as provide conclusions on the 
compliance of concerted actions of economic entities with the law of Ukraine; process the applications for 
prior permitting of concentration of business entities and obtain conclusions on the concentration of the latter; 
granting permission by the Cabinet of Ministers of Ukraine for coordinated actions or concentration of 
business entities that were prohibited by the Antimonopoly Committee of Ukraine; processing of he 
applications, cases on violation of the legislation on protection of economic competition, including 
on protection against unfair competition by the bodies of the Antimonopoly Committee of Ukraine. 

Conclusion. Having studied such terms as: "support", "regulatory environment", "legal support", 
"regulatory support", we came to the conclusion about a large number of interpretations of these concepts in 
the scientific literature developed by theorists. After all, the substance and scope of these categories are 
determined by domestic scientists based on the scientist’s own view. In this regard, there is no accepted 
interpretation of the terms: "support", "regulatory environment", "legal support", "regulatory support" in the 
professional scientific literature. Consequently, the concept of regulatory support for the protection of 
economic competition in Ukraine from the administrative law perspective has not been defined and studied. 

Having studied the definitions of "regulatory environment" and "legal support", we consider these 
concepts to be a part of "regulatory support" category. Consequently, we propose to address the concept of 
"regulatory support" in the legal science of Ukraine as paramount as regards the categories of "regulatory 
environment" and "legal support", which are, in our opinion, secondary. 

Following the analysis of definitions of these categories, as well as taking into account the specifics 
of the studied institute of law, we came to the conclusion that the regulatory support for the protection 
of economic competition in the science of administrative law in Ukraine should be addressed as creating 
of reliable conditions for the power entities to carry out administrative and procedural activities 
for the protection and security of the rights and legitimate interests of business entities based on Ukrainian 
laws and regulatory acts. Regulatory support for the protection of economic competition in Ukraine has two 
directions: a) regulatory support for monopoly activities; b) regulatory support for the protection against 
unfair competition. In our opinion, different areas of regulatory support for the protection of economic 
competition in Ukraine have both common and distinctive features. 
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Currently, regulatory support for the protection of economic competition in Ukraine is objectified 
through formalized national sources of administrative law of Ukraine – the laws of Ukraine and bylaws. 
They play an important role in the administrative and procedural activities of public administration entities – 
the Antimonopoly Committee of Ukraine, the Interdepartmental Commission on International Trade, 
the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, the Cabinet of Ministers 
of Ukraine for the protection of economic entities from undue competition and restriction of monopoly 
in economic activity. 
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