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INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

DOI: 10.46340/eppd.2021.8.6.1 

Yana Bilozerova 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3922-0671 
Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine 

THE INTELLECTUAL ELITE IN CULTURAL 

AND SCIENTIFIC DIPLOMACY 

Яна Білозерова 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА В КУЛЬТУРНІЙ  

ТА НАУКОВІЙ ДИПЛОМАТІЇ 

The article defines that for a state seeking to take leading positions within the world community, 
the role of "soft power," whose instruments include cultural and scientific diplomacy, is constantly 
growing. It has been established that the development and implementation in the foreign policy 
of the state contributes to the better positioning of the country in the region and the world. It is 
justified that the leading actors who form the resource of cultural and scientific diplomacy, and 
act as its guides in the practical plane, belong to the intellectual elite. It has been proved that these 
forms of diplomacy are impossible without the latter. 
The structure of the intellectual elite was analyzed, which includes the scientific and creative elite, 
intellectuals that explain social, economic, political and cultural processes, and phenomena 
(experts, journalists, scientists, political scientists), figures of the educational system. It is justified 
that each of the elements of the intellectual elite structure performs its functions of forming and 
introducing cultural and scientific diplomacy of the country. In particular, it is determined that the 
creative elite forms samples of culture, which are later broadcast to the world community as 
resources of cultural diplomacy. The scientific elite forms a resource for scientific diplomacy. 
It was shown that the use of cultural and scientific diplomacy tools contributes to the formation 
of a positive foreign policy image of the country, the development of intercultural dialogue, 
sustainable development and conflict prevention. It is determined that cultural diplomacy, as a 
form of foreign policy activity, is one of the priorities of strengthening its own influence externally, 
as well as blocking excessive propaganda of other people’s cultural and social values. 
It has been proved that the existence and development of cultural and scientific diplomacy is 
possible only if the active participation of the intellectual elite, who plays a key role for these types 
of diplomacy. It is, firstly, a leading entity that forms the resource of both types of diplomacy; 
secondly, one of the key actors in the introduction of cultural and scientific diplomacy; thirdly, a 
subject of analysis of the achievements and miscalculations of such diplomacy and a source of 
correction in order to protect the national interests of the state in foreign policy, the formation of 
a positive image and the establishment of scientific and cultural ties with the world community. 
Keywords: intellectual elite, cultural diplomacy, scientific diplomacy, soft power, public diplomacy. 

Розвиток сучасного світового політичного процесу та трансформація системи міжнародних 

відносин, які відбуваються під впливом глобалізацій та активного розвитку інформаційних 

технологій, накладають відбиток на інструментарій зовнішньополітичної діяльності держав. Все 

частіше воєнної могутності недостатньої. Для держави, що прагне посідати провідні позиції в рамках 

світової спільноти формується три складові зовнішньої політики: воєнна могутність, економічна сила 

та «м’яка сила». Роль останньої невпинно зростає на тлі обмеженості військових та економічних 

ресурсів. До інструментів «м’якої сили» варто віднести культурну та наукову дипломатію. Їх розвиток 
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та впровадження у зовнішній політиці держави сприяє кращому позиціонуванні країни в регіоні та 

світі. Крім того, спільні проекти в цих сферах дозволяють активізувати міждержавну співпрацю 

на взаємовигідних основах. 

Культурна та наукова дипломатія в сучасних умовах перетворились на могутній інструмент 

формування та зміцнення позитивного іміджу країни на світовій арені, а це, в свою чергу, сприяє 

налагодженню співпраці в економічній та інших сферах. Отже, такі форми дипломатії можна 

розглядати як фактор акумуляції співпраці держав. Тут слід відзначити, що до провідних акторів, що 

формують ресурс культурної та наукової дипломатії, а також виступають її провідниками 

в практичній площині, варто віднести інтелектуальну еліту. Таким чином, означені форми дипломатії 

неможливі без останньої. 

На думку академіка НАН України В.Г. Кременя, «сьогодення потребує кваліфікованої еліти, 

здатної активізувати владні структури, забезпечувати розв’язання завдань національного розвитку, 

реформування і створення держави, здатної вийти на світовий рівень» 1. 

Варто відзначити, що культурна та наукова дипломатія стали об’єктами наукового дослідження 

в рамках політичної науки та теорії міжнародних відносин порівняно недавно. Так, до аналізу 

сутності культурної дипломатії звертались такі вчені, як: Ф. Баркхорн (який ввів це поняття 

в науковий обіг), М. Каммінгс, Р. Арндт, Дж. Най, Н.М. Боголюбова, Ю. Миколаєва,  

К. Табаринцева-Романова та інші. 

Проблеми наукової дипломатії аналізували П. Глуcкман, Р. Грімес, Л. Давіс, Дж. Конрад, 

В. Турекіан, Р. Патман, В. Кисельов, В. Панченко, М. Романова, А. Шестопал, Н. Литвак тощо. 

Аналізу сутності інтелектуальної еліти, її функцій, місця в суспільстві і ролі в суспільно-

політичному житті присвячують роботи в галузі політичної науки (в рамках теорії еліт) 

та культурології (в рамках аналізу суміжних понять – «інтелігенція», «інтелектуал», «наукова еліта»). 

Дослідження сутності інтелектуальної еліти, в свою чергу, має доволі глибоке коріння. Його початки 

можна побачити ще в працях давньогрецьких мислителів Аристотеля та Платона, пізніше – 

в меритокраичній парадигмі дослідження інтелектуальної еліти. Зокрема, М. Янг та Д. Белл 

сформулювали таку соціокультурну концепцію меритократії, за якою інтелектуальна еліта, як носій 

унікальних інтелектуальних ресурсів та творець нової елітарної культури, робить найбільший внесок 

у розвиток суспільства і по праву має входити до складу правлячої еліти. Серед дослідників 

проблематики інтелектуальної еліти можна назвати таких дослідників, як Р. Арон, З. Бауман, 

І. Валлерстайн, Р. Дарендроф, Р. Коллінз, Д. Манхейм, Ч. Міллс, Б. Рассел., А. Тойнбі, Е. Тоффлер, 

Ю. Хабермас та інші. 

В рамках західної наукової думки інтелектуальна еліта визначається як прошарок суспільства, 

що складається з інтелектуалів. Останній розглядається як «особа, що професійно займається 

розумовою діяльністю, яка з точки зору ринку праці є її основним видом діяльності, а з точки зору 

економіки – її основним джерелом доходу»2. 

Варто відзначити, що на пострадянському просторі термін «інтелектуальна еліта» є доволі 

розмитим та може трактуватись по-різному. В рамках даної статі використовуватиметься широке його 

трактування. Так, В. І. Марков та П. В. Аксьонов вважають, що джерелами інтелектуальної еліти є 

наукова еліта, професіонали, експерти, висококваліфіковані спеціалісти и інші. Інтелектуальна еліта, 

на думку дослідників, утворює верхній прошарок цих груп та є головним виробником 

інтелектуальних знань3.  

Отже, до структури інтелектуальної еліти віднесемо: 

− наукову еліту – вчені, які своїми науковими розробками сприяють науково-технічному 

прогресу країни; 

− творчу еліту, що є творцем культури (письменники та митці); 

 
1 Кремень, В. Г. (2010). Інтелектуальна еліта в контексті людиноцентризму. Трибуна : Громадсько-політичний 

теоретичний журнал Тов. "Знання" і спілки журналістів України. К. : Преса України, 1-2, 24-25. 

<https://znannya.org.ua/index.php/arkhiv/62-suspilstvo-arkhiv/309-intelektualna-elita-v-konteksti-lyudinotsentrizmu>. 
2 Орлов, М. М. (2010). Социальные функции интеллектуальной элиты. Известия Саратовского университета. 

Серия: Философия. Психология. Педагогика, Т. 10, Вып. 4, 28. 
3 Марков, В. И., Аксенов, П. В. (2013). Интеллектуальная элита России: проблема идентификации и 

идентичности. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики, № 12 (38): в 3-х ч., Ч. II., 124. 

<https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2013_12-2_29.pdf>. 
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− інтелектуалів, що пояснюють соціальні, економічні, політичні та культурні процеси та явища 

(експерти, журналісти, вчені, політологи) – вони формують громадську думку та приймають участь 

у прийнятті суспільно-політичних рішень; 

− діячів системи освіти, завданням яких є формування інтелектуального потенціалу 

наступного покоління. 

Кожен із зазначених елементів структури інтелектуальної еліти виконую свої функції щодо 

формування та впровадження в життя культурної та наукової дипломатії країни. Так, творча еліта 

формує ті зразки культури, які в подальшому транслюються для світової громадськості в якості 

ресурсів культурної дипломатії. Наукова еліта, в свою чергу, формує ресурс для наукової дипломатії. 

Третя група інтелектуалів сприяє поширенню інформації та популяризації культурних та наукових 

надбань країни в світі. Експерти, в свою чергу аналізують попередню практику культурної та наукової 

дипломатії та формулюють шляхи підвищення її ефективності, пропонують нові інструменти впливу 

на світову громадську думку, тим самим сприяючи досягненню мети культурної та наукової 

дипломатії. Таким чином, інтелектуальна еліта є джерелом та провідником культурної та наукової 

дипломатії, існування яких без неї неможливе. 

Далі розглянемо детальніше особливості культурної та наукової дипломатії та визначимо 

значення інтелектуальної еліти у їх формуванні. 

Культурна дипломатія в сучасному її вигляді оформилась повноцінний метод зовнішньої 

політики в ХХ ст. Багато вчених1 відзначають, що саме явище культурної дипломатії не нове, і 

активно використовується ще з часів Римської імперії, хоча зародження самого терміна відбувається 

лише у ХХ ст. Так, принципи дії культурної дипломатії використовувались в дипломатичній практиці 

обміну подарунками. Чим більш довершеним та технологічним був подарунок, тим краще враження 

складалось про творчий та виробничий потенціал країни його походження. Отже, культурна 

дипломатія існувала завжди. На думку О.І. Лазоркіної, мандрівники, торговці, художники, музиканти, 

поети, вчені, мандруючи іншими країнами, ставали неофіційними культурними дипломатами2. Таким 

чином, саме інтелектуальна еліта є основним провідником культурної дипломатії з давніх часів. На 

підтвердження цієї тези можна навести той факт, що західний досвід дипломатичної служби показує 

ефективність залучення на посади аташе або консула з культури діячів мистецтва, науки, освіти, 

спорту, журналістики. Наприклад, В.І. Попов так говорить про статус та підготовку культурних аташе 

Франції: «вони самі є діячами культури та мистецтва та легко встановлюють контакти з інтелігенцією 

країни перебування»3. 

Культурні інструменти зовнішньої політики, на думку Л.Е. Козлова, мають дві суттєві переваги 

порівняно з засобами «жорсткої сили», а саме: потребують суттєво менших видатків на своє 

проведення; культурна дипломатія значно рідше сприяє виникненню історичного реваншизму, ніж 

військовий чи економічний тиск на зарубіжні країни4. 

На думку К.М. Табаринцевої-Романової, геополітична ситуація, що зараз склалась у світовому 

співтоваристві, а саме: «поява нових політичних суб’єктів (крім національних держав), формування 

суспільної думки світової спільноти, створення кіберпростору, виникнення «асиметричних» 

конфліктів, які ставлять під загрозу зникнення не тільки людські життя, а й символічний капітал та 

цілі культури – усе це призводить до перегляду ролі та цілей культурної дипломатії загалом»5. 

Термін «культурна дипломатія» було введено у 1930-ті рр. американським дослідником 

Ф. Баргхорном стосовно політики СРСР. Він визначав культурну дипломатію як «маніпуляцію 

 
1 Шмагин, Е. (2002). Культура и дипломатия. Международная жизнь, 3, 67; Schneider, C. P. (2006).  

Cultural Diplomacy: Hard to Define, but You’d Know It If You Saw It. Brown Journal of World Affairs, Vol. 13, 

issue 1.; Mulcahy, K. V. (1999). Cultural Diplomacy in the Post-Cold War World. Journal of Arts Management, 

Law & Society, Vol. 29, issue 1, 3-6. 
2 Лазоркина, О. И. (2012). Культурная дипломатия: пособие для студентов фак. междунар. отношений. 

Минск: БГУ, 5. 
3 Попов, В. И. (2003). Современная дипломатия : теория и практика. Дипломатия – наука и искусство : 

курс лекций. 2-е изд, доп. М.: Между- нар. отношения, 214. 
4 Козлов, Л. Е. (2012). Применение культурных инструментов в современной внешнеполитической практике. 

Вестник Челябинского государственного университета, № 12 (266). Политические науки. Востоковедение, 

Вып. 12, 8. 
5 Табаринцева-Романова, К. М. (2019). «Новые» виды дипломатии XXI в.: культурная дипломатия 

в современном международном дискурсе. Научный журнал «Дискурс-Пи», 3 (36), 30. 
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культурними матеріалами та кадрами у пропагандистських цілях»1. До акторів він відносить державні 

органи, в метою визначає поширення свого впливу за умов протистояння культур та ідеологій, 

до засобів відносить пропаганду та протиставлення образів СРСР та США. Надалі сам концепт зазнав 

ряду змін: набуваючи все більш нейтрального забарвлення. Зокрема М. Каммінгс запропонував більш 

широке визначення, з яким варто погодитись: «культурна дипломатія – це обмін ідеями, інформацією, 

елементами мистецтва та іншими аспектами, що належать до культури, між державами та їх народами 

з метою поглиблення взаєморозуміння»2. Ф. Рутеллі визначає культурну дипломатію як «використання 

матеріального та нематеріального активу (від мови та культурної спадщини до заходів, що проходять 

під слоганом «зроблено в») як інструмент представлення національної ідентичності на міжнародному 

рівні, а також як інструмент посередництва між взаємодією різних культур» 3.  

Р. Арндт проаналізував різницю між культурними відносинами, які виникають органічно, 

природно, без втручання державних структур та культурною дипломатією, що передбачає діяльність 

офіційних дипломатів щодо формування та спрямування культурного потоку з метою досягнення 

національних інтересів4. Акторами культурної дипломатії є державні структури, метою – 

забезпечення національних інтересів на міжнародній арені, засоби – проведення офіційних заходів та 

ініціатив, пов’язаних із національною культурою, реалізація програм з просування своєї мови. Такого 

ж вузького трактування дотримуються і Й. Анг, Ф. Мар та Ю. Р. Ісар, розглядаючи в якості суб’єктів 

культурної дипломатії лиш державні інститути та посадовців5. Отже, у міжнародному дискурсі 

культурна дипломатія нерозривно пов’язана з такими поняттями, як: публічна дипломатія, «м’яка 

сила», пропаганда, національний брендинг і політичний імідж. 

Таким чином, під культурною дипломатією слід розуміти діяльність державних органів, 

неурядових структур та громадських організацій, які прагнуть досягти певних зовнішньополітичних 

завдань, використовуючи у своїй діяльності культурні інструменти. Культурне надбання країни при 

цьому використовується як засіб культурної дипломатії. Реалізується це практично шляхом 

організації обмінів, конференцій, виставок, фестивалів, тематичних тижнів, присвячених 

національній культурі, літературі, кінематографу тощо. 

Розглядаючи наведене визначення за параметрами можна назвати принципи, функції, коло 

акторів та ресурси культурної дипломатії, що в результаті дасть змогу визначити роль інтелектуальної 

еліти на різних етапах впровадження такої дипломатії. 

Інститутом культурної дипломатії було виділено такі принципи культурної дипломатії: 

− повага та визнання культурної різноманітності та спадщини; 

− міжкультурний діалог; 

− справедливість, рівність; 

− захист міжнародних прав людини; 

− глобальний мир та стабільність6. 

До функцій культурної дипломатії можна віднести наступні: 

− забезпечує національний інтерес; 

− сприяє розвитку міжкультурного діалогу, спрямованого на підвищення толерантного та 

шанобливого ставлення до чужої культури та релігії 

− створює нейтральну платформу для контактів людей та налагодження надійних 

комунікаційних зв’язків із зарубіжними суспільствами; 

 
1 Barghoorn, F.C. (1960). The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. 

Princeton, 353. 
2 Cummings, M.(2003). Cultural diplomacy and the United States government: a survey. Washington, DC: Center 

for Arts and Culture, 1. <http://www.interarts.net/descargas/interarts687.pdf>. 
3 Francesco Rutelli e la diplomazia culturale, il soft power per il rilancio dell’Italia. (2018, June 19). 

<https://www.key4biz.it/ilprincipenudo-francesco-rutelli-e-la-diplomazia-culturale-il-soft-power-per-il-rilancio-

dellitalia/224857/>. 
4 Arndt, R. T. (2005). The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century. Dulles,  

Va.: Potomac Books, Inc., 337. 

<http://sipa.jlu.edu.cn/__local/6/D5/1F/2D7E19A18797E2D1C32FC3F5859_EC3ACEDA_25D630.pdf>. 
5 Ang, I., Isar, Yu., Mar, P. (2015). Cultural diplomacy: beyond the national interest. International Journal of Cultural 

Policy, 21, 373. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1042474>. 
6 What is Cultural Diplomacy? Institute for Cultural Diplomacy. 

<http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy>. 
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− формує позитивний порядок денний;  

− створює атмосферу довіри у відносинах між народами та сприяє вибудовуванню дружніх 

відносин з іншими державами, 

− є гнучким, загальноприйнятним інструментом для зближення з тими державами, з якими 

дипломатичні відносини були натягнутими або взагалі відсутніми; 

− виступає як частина інтелектуальної стратегії стримування, що блокує вплив проблемних 

держав. Наприклад, К. Буз зазначає: «стратегічна культура визначає зразки поведінки при вирішенні 

проблем війни та миру... допомагає сформувати загальну картину взаємодії акторів у сфері безпеки»1; 

− сприяє створенню колективної самосвідомості світу, взаєморозумінню та різноманітності 

на міжнародному рівні. 

К.М. Табаринцева-Романова виокремлює три аспекти/ракурси, крізь призму яких можна 

вивчати культурну дипломатію: 

− політичний – система освіти іноземних студентів формує пул лояльних представників 

політичної еліти, чиновників та впливових бізнесменів; 

− економічний – національний брендинг, а також використання культурного потенціалу 

економічною дипломатією; 

− безпековий – знання про культурні аспекти та цінності того чи іншого суспільства 

використовується в інформаційних війнах, а також у розвідувальному середовищі2. 

Основними ресурсами культурної дипломатії : 

− мистецтво (живопис, скульптура, театр, кінематограф, музика); 

− література (в т.ч. створення бібліотек у іноземних державах, переклад іноземними мовами 

творів національних авторів); 

− мова і система освіти (освітні програми для іноземних студентів; проекти наукового та 

академічного обміну, мовні програми за кордоном); 

− виставкова діяльність, гастрономія, мода, туризм. 

Варто підкреслити, що культурна дипломатія неможлива без підготовчої роботи всередині 

країни, насамперед, без виробництва необхідного культурного матеріалу, що потребує проведення 

цілісної державної політики та зусиль широкого кола органів влади, культурних організацій та 

приватних осіб – творчих особистостей. Отже, як бачимо, на підготовчому етапі, в період формування 

зразків культури, культурної спадщини та культурних цінностей провідне місце належить творчій 

еліті, що є складовою інтелектуальної еліти. 

Ефективна культурна дипломатія неможлива без певної кількості та якості культурного матеріалу, 

яким вона оперує і який виробляє інтелектуальна еліта. Ключовими елементами сучасної культурної 

дипломатії є популярна мистецька культура, вища освіта, наука, спорт, туризм, журналістика. 

Важливу роль у культурній дипломатії має наявність технологій трансляції своїх культурних 

продуктів. Транскордонна передача інформації здійснюється головним чином через супутникове 

телебачення та Інтернет. Саме повсякденна трансляція національної культури підтримує 

поінформованість зарубіжної публіки про цю країну, тому цільові акції згодом адресуються 

підготовленій аудиторії (наприклад, дні, тижні або роки культури країни за кордоном). 

До акторів культурної дипломатії належать: 

− співробітники міністерства закордонних справ та міністерства культури, дипломатичні місії. 

Крім того, деякі країни здійснюють культурну дипломатію через спеціально створені інститути, що 

діють за кордоном (наприклад, Інститут Ґете – Німеччина та Інститут Конфуція – Китай) або 

всередині країни та координують діяльність дипмісій за кордоном (наприклад, Британська Рада 

у Великобританії); 

− міжнародні суспільно-політичні та культурно-просвітницькі організації, які координують 

діяльність із дипломатичними представництвами своїх країн, проте діють досить автономно, 

приймаючи самостійні стратегії та знаходячи фінансування; 

− окремі діячі культури (артисти, художники, танцюристи, музиканти тощо). Наприклад, 

у 2000 році президент США Білл Клінтон публічно заявив, що холодну війну виграв Елвіс Преслі3.  

 
1 Booth, K. (2005). Strategic Culture: Validity and Validation. The Oxford Journal on Good Governance, 2(1). 25. 
2 Табаринцева-Романова, К. М. (2019). «Новые» виды дипломатии XXI в.: культурная дипломатия 

в современном международном дискурсе. Научный журнал «Дискурс-Пи», 3 (36), 33. 
3 Шмагин, Е. (2002). Культура и дипломатия. Международная жизнь, 3, 67. 
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Всі означені актори мають на меті поглиблення взаєморозуміння між народами, засобом – 

обміну людьми, знаннями, навичками. 

Нерозуміння характеристик зарубіжної аудиторії та національного місця у сучасному просторі 

світової культури може частково чи повністю перешкодити досягненню поставлених цілей, 

у крайньому разі навіть погіршити міжнародний імідж держави. Тому тут виникає потреба у роботі 

вчених та експертів, які проведуть такий аналіз і тим самим підвищать ефективність культурної 

дипломатії. Тобто на цьому етапі також важливою є інтелектуальна еліта, здатна переосмислити 

зовнішню політику та підібрати оптимальні інструменти культурної дипломатії. 

Як вже зазначалось вище, термін «культурна дипломатія» пов’язаний з такими поняттями як 

«м’яка сила» і «публічна дипломатія». Всі три терміни займають особливе місце в галузі зовнішньої 

політики. Р. Вільямс вважає, що культурна дипломатія, публічна дипломатія та м’яка сила – це 

інструменти національної культурної політики самопросування1. 

Автор терміну «м’яка сила», Дж. Най, визначив її так: форма політичної влади, здатність 

домагатися бажаних результатів на основі добровільної участі, симпатії та привабливості, на відміну 

від «жорсткої сили», яка має на увазі примус проти волі2. Важливо також відзначити, що культурна 

привабливість як така не є м’якою силою. Вона може бути ресурсом м’якої сили за умови, якщо 

культурна дипломатія реалізується задля досягнення чітко окреслених політичних цілей у рамках 

продуманої стратегії. Про «м’яку силу» варто говорити, коли держава приваблює своєю культурою, 

політичними цінностями та ідеалами, міжнародними програмами. Якщо м’яка сила є спосіб 

досягнення бажаного зовнішньополітичного результату, використовуючи авторитет і привабливість, 

то культурна дипломатія у цій системі грає роль інструменту підвищення привабливості та посилення 

політичної ваги. 

Термін «публічна дипломатія» запроваджено 1960-х рр. Е. Галліоном. Її сенс полягає в тому, 

що дипломати можуть звертатися до жителів іншої країни з роз’ясненнями своєї зовнішньої політики, 

оминаючи уряд цієї країни а громадська думка цієї країни чинить тиск на свій уряд3. Дж. Коуен 

визначає ключовою метою публічної дипломатії передачу цінностей, переваг та переконань своєї 

культури іншим народам4. Отже, при порівнянні понять «культурна дипломатія», «м’яка сила» і 

«публічна дипломатія» виявляється, що культурна дипломатія є інструментом м’якої сили та основою 

публічної дипломатії. 

Культурна дипломатія сприяє вирішенню політичних та економічних завдань. Наприклад, 

проведення дипломатичними відомствами за кордоном культурних заходів (концертів, виставок, 

семінарів та інших) робить внесок у створення позитивного образу своєї країни, покращення її 

сприйняття, що веде до сприятливого сприйняття своєї держави в іншій країні, а також до залучення 

туристів. 

Нові стимули для збереження високого рівня культури в арсеналі дипломатії дають наука, вища 

освіта та інженерія, тобто сфери, що поєднують духовні та елітарні функції. У сучасних умовах 

формується модель «науки без кордонів», яка залежить від політичних, ідеологічних, класових та 

інших кордонів, спрямовану діалог, об’єднання людей у прагненні пізнання світу і утвердження 

лідируючу роль знання у створенні сучасного суспільства5. Спектр проблем, які мають глобальне 

значення та для вирішення яких зорганізуються науково-експертні консультації наразі дуже широкий: 

епідемії, стихійні лиха, тероризм, бідність, безпека ядерної енергетики, екологічні катастрофи та 

зміна клімату, війни та міграційна криза тощо. 

Поняття «наукова дипломатія» порівняно недавно постало як самостійний напрямок зовнішньої 

політики країн. Мета наукової дипломатії – сприяти поглибленню міжнародного співробітництва 

у галузі науки та освіти, а також популяризація досягнень національної науки. Вважається, 

 
1 Williams, R. (1984). State culture and beyond. L. Appignanesi, ed. Culture and the State. London: Institute 

of Contemporary Arts, 3-5. <https://sk.sagepub.com/books/raymond-williams-on-culture-and-society/n19.xml>. 
2 Nye, J. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y. 

<https://www.erudit.org/en/journals/po/1992-n21-po2526/040724ar/>. 
3 Зонова, Т. В. (2003). Современная модель дипломатии : истоки становления и перспективы развития. 

М.: РОССПЭН, 141-154. 
4 Cowan, G. (2010). International Broadcasting. Public diplomacy magazine, 3, 12-14. 
5 Бадмаев, В. Н., Демичев, Д. М., Хутыз, З. А. (2018). Научная дипломатия и вызовы современного мира. 

Вестник Майкопского государственного технологического университета, 1. 

<https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-diplomatiya-i-vyzovysovremennogo-mira>. 
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що інституційне становлення наукової дипломатії відбулося 1889 р. зі створенням Міжнародного 

союзу академій, спадкоємцем якого нині виступає Міжнародна рада з науки. 

Поняття «наукова дипломатія» незмінно включає у собі три виміри – science in diplomacy, 

diplomacy for science, science for diplomacy, які були визначені у 2010 р. Американською асоціацією 

сприяння розвитку науки (American Association for the Advancement of Science, AAAS) та 

Лондонським королівським суспільством з розвитку знань про природу (The Royal Society of London 

for the Improvement of Natural Knowledge). Названим вимірам відповідають такі ключові практики: 

вироблення рекомендацій у межах цілей міжнародної політики (science in diplomacy); спрощення 

процесу міжнародного наукового співробітництва (diplomacy for science); використання наукових 

альянсів з метою покращення міжнародних відносин між країнами (science for diplomacy)1. 

Інституціалізація світової наукової спільноти сприяє тому, що міжнародні неурядові наукові 

організації виступають у ролі нових суб’єктів світової політики (наприклад, Міжакадемічна рада, 

Група спостережень над Землею, наукове об’єднання «Майбутнє Землі» та інші). 

Таким чином, в сучасному світі культурні на наукові інструменти увійшли до арсеналу 

зовнішньої політики. Використання інструментів культурної та наукової дипломатії сприяють 

формуванню позитивного зовнішньополітичного образу країни, розвитку міжкультурного діалогу, 

сталого розвитку та запобігання конфліктам. Культурна дипломатія як форма здійснення 

зовнішньополітичної діяльності є одним із пріоритетів посилення власного впливу зовні, а також 

блокування надмірної пропаганди чужих культурних та соціальних цінностей. Саме на це спрямована 

діяльність інтелектуальної еліти. Наукова еліта, як частина інтелектуальної еліти, є основним актором 

наукової дипломатії та суб’єктом, що формує її ресурс.  

Існування та розвиток культурної та наукової дипломатії можливі лише за умови активної 

участі інтелектуальної еліти, роль якої є ключовою для даних типів дипломатії. Так, вона є, по-перше, 

провідним суб’єктом, що формує ресурс обох типів дипломатії, по-друге, одним з ключових акторів 

впровадження культурної та наукової дипломатії, по-третє, суб’єктом аналізу досягнень та 

прорахунків такої дипломатії та джерелом корекції в цілях захисту національних інтересів держави 

у зовнішній політиці, формуванні позитивного іміджу та налагоджені наукових та культурних 

зв’язків зі світовою спільнотою. 
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СТАНОВЛЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

The article considers the peculiarities of the formation of the humanitarian security of the 
Ukrainian state in the conditions of modern challenges. It is pointed out that humanitarian factors 
in the context of globalization have a decisive influence on national self-consciousness, the 
formation of national identity and it is on them that the achievement of unity in society depends. 
It is noted that an extremely important task of the state in the field of humanitarian policy is to 
support and develop the Ukrainian language in all spheres of social life, promote national culture, 
preserve national traditions and historical memory, and promote historical and cultural heritage. 
It is emphasized that the primary task of national security policy in the humanitarian sphere is to 
prevent and overcome threats posed by informational and humanitarian expansion from outside 
and the protection of national values and interests. Such key aspects of ensuring humanitarian 
security as: normative-legal, conceptual-analytical, resource and organizational-managerial are 
covered. It is determined that humanitarian security can be considered a stable state of society in 
the humanitarian sphere, which ensures the protection and realization of national interests, 
protection of higher national values (spirituality, history, culture, traditions, moral principles), 
stability of society, protection of rights and freedoms of people in the humanitarian sphere. 
Examining the functional aspect of humanitarian security, it can be defined as a set of various 
socio-political measures aimed at protecting the educational, cultural, scientific and spiritual 
interests and values of citizens, society and the state as a whole from threats and challenges in 
the humanitarian sphere. Conceptual and analytical support is understood as the development of 
basic theoretical and methodological principles: goals, strategic and tactical objectives, threats, 
and principles of implementation of humanitarian security policy. 
It is stated that the main goal of national security policy in the humanitarian sphere is to achieve 
social unity and consolidation of citizens, ensure stable development of intellectual and cultural 
potential of the country by identifying and eliminating threats and challenges in education, 
science, culture and more. 
Keywords: national security, humanitarian security, social security, globalization, identity, 
threats, challenges, narratives. 

В умовах глобалізації, розвитку сучасного інформаційного суспільства, процесів подальшої 
демократизації, які впливають на стан суспільного організму нашої країни, виникає цілком 
закономірна потреба у його гуманітарному забезпеченні та захисті від негативних впливів. Слід мати 
на увазі, що останніми роками Україна стикнулась з новими викликами й загрозами. Відтак, 
внутрішньополітична й зовнішньополітичної стабільність держави, єдність української нації, окрім 
політичного чи воєнного захисту значною мірою потребує й активного розвитку суверенності 
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в гуманітарній сфері: національній історії, культурі, освіті, науці, і навіть релігії. Адже, як свідчить 
історичний досвід, недостатня увага до підтримки у східних та південних регіонах країни 
національної освіти, культури, збереження історичної пам’яті, розвитку й підтримці української мови 
призвело до формування у населення регіональних квазі-ідентичностей, які виникли на основі суміші 
пропагандистських кліше часів СРСР та сучасних російських імперських наративів. Значну роль 
в цьому відіграло безперешкодне поширення інформаційно-ідеологічних продуктів Російської 
Федерації, що пропагували створення великого «російського міру». В результаті такої 
цілеспрямованої діяльності там утворилися сприятливі умови для початку російської військової 
агресії та розвитку сепаратизму. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що гуманітарна сфера є важливим елементом 
загальної системи національної безпеки, передусім ‒ внутрішньополітичної. Узагальнюючи 
визначення наукових і нормативно-правових джерел, можна стверджувати, що під поняттям 
«внутрішньополітична безпека» слід розуміти стабільний стан основних суспільних сфер держави: 
політичної, економічної, соціальної, інформаційної гуманітарної, тощо, які, попри негативні впливи 
факторів зовнішнього й внутрішнього середовищ спроможні зберігати в цих умовах свою стійкість і 
цілісність, здатність до самовдосконалення і самозбереження. 

Державна система забезпечення внутрішньополітичної стабільності і безпеки має на меті 
розробку і реалізацію ефективної й дієвої внутрішньої політики, яка відповідає національним 
інтересам та спрямована на збереження національних цінностей на рівні держави, суспільства та 
окремих індивідів. Система внутрішньополітичної безпеки покликана забезпечувати 
самозбереження, стабільне існування і розвиток політичної нації, запобігати перетворенню 
політичних інструментів і механізмів у фактор нестабільності, або загрози суверенітету держави чи 
існуванню й розвитку самого суспільства. 

У Законі України «Про основи національної безпеки України»1, який діяв з 2003 року і втратив 
чинність у 2018 році, визначав перелік загроз у внутрішньополітичній й гуманітарній сфері: 

‒ небезпека виникнення конфліктів на ґрунті міжетнічних чи міжконфесійних відносин, 
радикалізації й екстремізму у цій сфері; 

‒ загроза регіонального сепаратизму; 
‒ функціональна й структурна незбалансованість політичної системи, її неспроможність 

оперативно реагувати на виклики і загрози у сфері національної безпеки. 
‒ погіршення якості і доступності освіти; 
‒ моральна й духовна деградація суспільства; 
‒ відставання України у науково-технологічній сфері; 
‒ недостатня ефективність інноваційної політики держави; 
‒ слабка конкурентоспроможність вітчизняної продукції; 
‒ нерозвиненість високотехнологічних галузей економіки; 
‒ низький внутрішній попит на вишкіл кадрів для науково-технічної сфери; 
‒ відплив кваліфікованої робочої сили й наукових фахівців закордон. 
Актуальність перелічених загроз, нарівні з появою нових загроз і викликів, наразі зберігається. 

Хоча у чинному Законі України «Про національну безпеку»2 окремо про загрози у гуманітарній сфері 
не йдеться, чинна Стратегія національної безпеки3 приділяє їм достатньо уваги. Зокрема, Стратегія 
передбачає для забезпечення національних інтересів України низку політико-дипломатичних, 
міжнародно-правових, економічних, гуманітарних та суто безпекових заходів, спрямованих 
на припинення військової агресії Російської Федерації, повернення Україні незаконної окупованих 
територій на Сході та Автономної Республіки Крим а також реалізації закріплених в Конституції 
цілей інтеграції країни до Європейського Союзу і НАТО. У внутрішньополітичній сфері Стратегія 
визначає однією з ключових цілей утвердження політичних прав і свобод громадян, забезпечення 
якісного соціального-економічного рівня й гуманітарного розвитку суспільства. Крім того, цим 
документом передбачається й забезпечення розвитку країни в гуманітарній сфері: модернізація 
освіти, науки, системи охорони здоров’я, розвиток культури та системи соціального захисту4. 

 
1 Закон України Про основи національної безпеки України, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний вісник 

України, 29, 38. 
2 Закон України Про національну безпеку, 2018 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 55, 51. 
3 Указ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року Про Стратегію 

національної безпеки України, 2020 (Президент України). Офіційний вісник України, 75, 127. 
4 Там само. 
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Ведучи мову про внутрішньополітичний аспект національної безпеки, слід акцентувати увагу 

на її гуманітарній складовій, яка істотно впливає на безпеку держави, суспільства в цілому та його 

членів окремо. В умовах розвитку інформаційного суспільства («суспільства знань»), гуманітарні 

чинники відіграють усе більш значну роль, а відтак, зростає й роль кожної окремої людини, її 

здібностей, навичок та поглядів. У сучасних умовах людський капітал, як свідчать експерти, є 

ключовим фактором розвитку держави в економіці і політиці. Також слід мати на увазі, що чинники 

гуманітарного характеру в цих умовах мають визначальний вплив на національну самосвідомість, 

формування загальнонаціональної ідентичності, й передусім саме від них залежить досягнення 

єдності в суспільстві. 

У сучасних умовах посилення глобалізації актуальними стали загрози формуванню й 

закріпленню ціннісної самоідентифікації людини, соціальних чи етнічних груп, нації -держави 

в цілому. Глобальні зв’язки, взаємний обмін культурними, політичними, історичними поглядами і 

наративами може мати негативні наслідки. Навмисне використання глобального обміну для підриву 

національної безпеки якоїсь держави в гуманітарній сфері поступово нівелює національну 

самосвідомість, призводить до трансформації чи повної втрати націями власної мови, викривляє 

погляди на історію, завдає удару по патріотизму і шани до своєї держави. Результатом такої 

експансіє може бути розділення суспільства, деградація й вимирання нації та занепад держави. 

У таких умовах саме гуманітарне ядро стає запорукою політичної економічної і військової безпеки 

держави. Відтак, надзвичайно важливим завданням держави у сфері гуманітарної політики є 

підтримка і розвиток української мови в усіх сферах соціального життя, сприяння розвитку 

національної культури, збереження національних традицій і історичної пам’яті, та популяризація 

історичної і культурної спадщини тощо. Отже, першочерговою задачею політики системи 

національної безпеки у гуманітарній сфері є попередження і подолання загроз, що несе в собі 

інформаційна експансія ззовні та захист національних цінностей і інтересів. Така політика повинна 

мати випереджувальний характер і мати чітко сформульовану стратегію, спрямовану  

на нейтралізацію викликів і загроз. 

У гуманітарній сфері сучасної української держави спостерігається певний занепад, 

що зумовлений дією низки чинників, які доцільно розглянути більш системно. 

Одним з ключових чинників занепаду в гуманітарній сфері є недостатність, а подекуди й повна 

відсутність розуміння значення гуманітарної сфери для національної безпеки країни. Наслідком 

такого ставлення є недостатня увага та недофінансування розвитку культури, науки, освіти, 

історичної пам’яті, відтік фахових кадрів, закриття закладів і установ, зниження суспільного впливу, 

що, у свою чергу, послаблює позиції держави у сфері безпеки. 

Іншим істотним чинником занепаду гуманітарної сфери є відсутність повноцінного 

стратегічного планування. В Україні наразі навіть не розпочато розробку відповідної Стратегії. 

Відсутні також повноцінні довгострокові гуманітарні програми інноваційного розвитку. Внаслідок 

цього у сфері науки та освіти дистанційні (віртуальні) форми колективних досліджень та обміну 

інформацією, покликані у підсумку створити «суспільство знань», знаходяться ще на примітивному, 

початковому рівні. 

Ще одним чинником, який негативно впливає на гуманітарну сферу, є несформованість і 

недосконалість нової, сучасної суспільної свідомості та відмова від раніше існуючих її елементів, що 

гальмує налагодження конструктивного діалогу між громадянським суспільством і владою, 

симбіотичний взаємовплив та взаємодію між ними, встановлення взаємної довіри, що істотно 

перешкоджає ефективній реалізації будь-яких напрямів державної політики, у тому числі, 

гуманітарної політики. 

До впливових чинників, як позначаються на вітчизняній гуманітарній сфері, слід також 

віднести переважно сировинну орієнтованість вітчизняної економіки та відсутність стимулювання її 

високотехнологічних галузей. 

Вкрай негативну роль у гуманітарній сфері відіграє й такий чинник, як зовнішній культурно-

політичний інформаційний вплив недружніх чи ворожих до України країн, передусім ‒ Російської 

Федерації. Ця країна включила гуманітарну сферу в арсенал ведення гібридної війни проти Заходу в 

цілому та проти України зокрема. Саме російська інформаційна навала, яка несла ідеї «єдиного 

народу», «руського миру», «спільної історії», заперечення права України на самостійність 

і незалежність, створили в окремих регіонах країни передумови для зміни суспільної свідомості 

громадян і сприяли початку відкритих військових дій. 
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Нарешті, чинником, що має значний вплив на гуманітарну сферу, є глобалізація. Передусім це 

такий її наслідок, як негативні демографічні процеси, пов’язані з масовою міграцією 

висококваліфікованих трудових ресурсів з України до розвинених країн Європи й Америки, що, через 

свої масштаби набуло рис загрози національній безпеці. 

Зважаючи на вище викладене, можна впевнено робити наголос на гострій актуальності 

проблеми формування в безпеково-гуманітарній сфері такої політики, яка б максимально сприяла 

подоланню перелічених вище проблем. Принагідно слід зауважити, що проблеми в гуманітарній 

сфері, про які йдеться, здебільшого слабо структуровані або й взагалі не структуровані, що зумовлює 

потребу у використанні системного аналізу та інституційних методів для розробки і реалізації 

державної політики національної безпеки. 

Розглянемо основні відомі методологічні підходи, які використовуються для формування 

політики національної безпеки загалом та в гуманітарній сфері зокрема. Серед них передусім слід 

виділити такі підходи, як: системний, інституційний, ситуаційний, структурно-функціональний та 

позитивістський. 

Прибічники позитивізму, такі як О. Конт, суспільні проблеми розглядають як сукупність певних 

конструкцій і фактів, що підлягають вимірюванню, тому шляхи подолання цих проблем можна 

визначити, виходячи з отриманих якісних і кількісних показників. 

Попри те, що в даному дослідженні використовуються деякі зі згаданих вище підходів, воно 

спирається саме на системно-функціональний метод як найбільш адекватний для розгляду політики 

національної безпеки у гуманітарній сфері, оскільки вона являє собою багатофункціональну й 

складну систему, яка ґрунтується на певному наборі цінностей, служить реалізації національних 

інтересів та досягненню загальнонаціональних цілей та включає в себе такі аспекти забезпечення, як: 

нормативно-правовий, концептуально-аналітичний, ресурсний та організаційно-управлінський. 

Під нормативно-правовим забезпеченням слід розуміти розробку й прийняття нормативно-

правових актів і документів, які регулюють політику в сфері гуманітарної безпеки. 

Концептуально-аналітичне забезпечення розуміється як розробка основних теоретичних і 

методологічних засад: мети, стратегічних і тактичних задач, загроз, та принципів реалізації політики 

у сфері гуманітарної безпеки. 

Ресурсним забезпеченням є залучення визначеної кількості інтелектуальних, матеріальних, 

інформаційних та усіх інших ресурсів, необхідних для реалізації політики у сфері гуманітарної 

безпеки. 

Організаційно-управлінське забезпечення ‒ це створення й застосування механізмів виявлення 

й попередження загроз національній безпеці шляхом створення системи організації, координації і 

контролю за діяльністю відповідних державних управлінських та громадських структур. 

Закон України «Про національну безпеку» визначає: «Державна політика у сферах національної 

безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, 

економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо»1. 

Схематично загальну структуру системи національної безпеки запропоновану В. Абрамовим, 

зображено на рисунку 1.  

У гуманітарній сфері система забезпечення національної безпеки покликана створювати 

сприятливі зовнішні і внутрішні умови для захисту національних інтересів і національних цінностей, 

забезпечуючи внутрішньополітичну стабільність в державі. 

Головна мета політики національної безпеки в гуманітарній сфері ‒ досягнення суспільної 

єдності та консолідації громадян, забезпечення стабільного розвитку інтелектуального й культурного 

потенціалу країни завдяки виявленню та усуненню загроз і викликів у сфері освіти, науки, культури 

тощо. 

Ведучи мову про функціональний аспект забезпечення гуманітарної безпеки, можна визначити 

його як сукупність різних заходів суспільно-політичного характеру, які мають на меті захист освітніх, 

культурних, наукових й духовних інтересів і цінностей громадян, суспільства і держави в цілому, 

від загроз і викликів, які виникають в гуманітарній сфері. 

 

 
1 Закон України Про національну безпеку, 2018 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 55, 51  
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Рис. 1. Структура системи національної безпеки 

 

Джерело: В. Абрамов1 

 

Нині сформульовано кілька визначень поняття «гуманітарна безпека». Наприклад, С. Зубченко 

розуміє під цим поняттям захищеність принципово важливих інтересів громадян, стратегічних 

інтересів всього суспільства і держави, задля забезпечення сталого й поступального розвитку 

суспільства, оперативне виявлення, запобігання і усунення реальних чи потенційних загроз 

у гуманітарній сфері2. Водночас В. Пироженко вважає, що гуманітарна безпека як складова поняття 

«національна безпека» – це рівень захищеності інтересів політичних та суспільних суб’єктів, які 

відображаються в їхніх специфічних світоглядно-ціннісними орієнтаціях3. В. Пироженко виділяє такі 

компоненти, які захищає гуманітарна безпека: 

‒ моральне здоров’я людей; 

 
1 Абрамов, В. (2016). Глобальна та національна безпека. Київ: Видавництво НАДУ 

<https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/Navchalniy-posibnik-GPNB.pdf> (2021, листопад, 20). 
2 Зубчeнко, C. (2011). Концeптуaльнi зacaди полiтики гумaнiтaрної бeзпeки укрaїнcької дeржaви в умовaх 

дeмокрaтичних пeрeтворeнь: aвторeферат диcертації на здобуття наукового ступеня кaндидата полiтичних 

нaук. Київ: НІСД, 12. 
3 Пирожeнко, В. (2005). Гумaнітaрнa cклaдовa нaціонaльної бeзпeки: прeдмeт доcліджeння тa коло оcновних 

проблeм. Cтрaтeгічнa пaнорaмa, 2, 34. 
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‒ національна самобутність, національна культура, національна історія, національні традиції, 

традиційна релігія; 

‒ освітні традиції, інтелектуальний потенціал, можливості інноваційного розвитку суспільних 

груп й в цілому країни. 

Отже, гуманітарною безпекою можна вважати стабільний стан функціонування суспільства 

в гуманітарній сфері, який забезпечує захист і реалізацію загальнонаціональних інтересів, захист та 

вищих національних цінностей (духовності, історії, культури, традицій моральних засад і принципів), 

стабільність розвитку всього суспільства, захист прав і свобод людей в гуманітарній сфері. 

Гуманітарну безпеку не слід плутати чи поєднувати із соціальною безпекою, хоча деякі 

дослідники вважають, що проблеми охорони здоров’я, соціального захисту чи подолання бідності 

варто було б віднести саме до сфери гуманітарної безпеки. Така позиція, на наш погляд, доволі 

суперечлива, адже гуманітарна безпека стосується суто гуманітарної сфери ‒ освіти, культури, науки, 

релігії. Доказом відмінності гуманітарної безпеки від соціальної є визначення її сутності в Декларації 

про державний суверенітет України, в якій окремо йдеться про соціальний і культурний розвиток 

українського народу та гарантовану правову та інституціональну захищеність соціальних інтересів 

особи і суспільства. 

Акцентуючи увагу на соціальному аспекті безпеки, О. Новікова визначає її як «стан 

захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від впливаючих на них загроз національній 

безпеці, що є наслідком реалізації заходів соціального захисту»1. Подібної позиції дотримується й 

П. Шевчук, який дає визначення соціальній безпеці людини як системному захисту її соціальних 

інтересів. На його думку, соціальною безпекою є стан життєдіяльності людей, який убезпечений 

комплексним поєднанням правових, організаційних та економічних заходів, які сприяють реалізації 

соціальних інтересів, формуванню позитивної демографічної ситуації, збереженню генофонду та 

трансформації трудових ресурсів2. Досліджуючи функціональні особливості соціальної безпеки, 

С. Пирожков акцентує увагу на тому, що вона запобігає соціальним вибухам, відкритим чи 

прихованим виявам громадської непокори, іншим конфліктним ситуаціям в суспільстві, для чого 

необхідна розробка і реалізація ефективної й справедливої соціальної політики. 

Дослідники соціальної безпеки О. Бєляєв, В. Кириленко, М. Диба виділяють наступні 

індикатори її рівня: рівні безробіття і зайнятості населення, розмір мінімальної погодинної оплати 

праці, питома вага зайнятих в економіці, купівельна спроможність населення, праця яких оцінюється 

на рівні, близькому до неоподаткованого мінімуму, різниця між доходами 10% найприбутковіших 

громадян та 10 % найменш забезпечених верств населення, а також «індекс людського розвитку» 

(Human Development Index ‒ HDI) ‒ індекс, яким визначається інтегральна оцінка розвитку людини, 

що поєднує три ключових показники: тривалість життя, валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу 

населення та рівень грамотності (освіти). 

Повернімося до політики забезпечення гуманітарної безпеки та визначимо її суб’єкт і об’єкт та 

ключові функції. 

У якості суб’єкту політики забезпечення гуманітарної безпеки виступає політичний інститут ‒ 

держава, яка служить задоволенню і захисту загальнонаціональних інтересів гуманітарного характеру 

та повинна враховувати інтереси громадян і громадянського суспільства. Суб’єктами у цій сфері 

можуть також виступати громадяни та їх об’єднання. 

У якості об’єктів політики забезпечення гуманітарної безпеки виступають: 

‒ громадяни, їхні гуманітарні права й свободи; 

‒ суспільні інститути (громадські організації) їхні взаємовідносини в гуманітарній сфері; 

‒ держава. 

Реалізація політики забезпечення гуманітарної безпеки передбачає виконання наступних 

функцій: 

‒ регулятивна функція (забезпечує регулювання впровадження заходів із запобігання загрозам 

в гуманітарній сфері); 

‒ координуюча функція ( забезпечує узгоджену роботу державних та громадських структур при 

розробці і реалізації управлінських рішень щодо запобігання виникненню загроз та протидії їм 

у випадку їх виникнення); 

 
1 Новіковa, О. (1997). Cоціaльнa бeзпeкa: оргaнізaційно-eкономічні проблeми і шляхи вирішeння. Донeцьк: 

ІEП НAН Укрaїни, 27. 
2 Шeвчук, П (2003). Cоціaльнa політикa. Львів: Cвіт, 108. 
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‒ акумулятивна функція (дослідження, збір і накопичення та оцінка інформації щодо рівня 

внутрішніх і зовнішніх загроз в гуманітарній сфері); 

‒ аналітично-прогностична функція (виявлення тенденцій розвитку ризиків і загроз, їх аналіз та 

розробка заходів і рекомендацій щодо протидії їм); 

‒ гуманістична функція (орієнтація на людину, забезпечення її гуманітарного розвитку і 

можливості самореалізації, захист її гуманітарних прав та свобод); 

‒ інформаційна функція (поширення об’єктивної інформації щодо ймовірних ризиків і загроз 

гуманітарного характеру, протидія дезінформації, чуткам, надмірній емоційній напруженості 

в суспільстві); 

‒ аксіологічна функція – (захист національних гуманітарних цінностей та надбань національної 

культури). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що під гуманітарною безпекою слід вважати стабільний стан 

функціонування суспільства в гуманітарній сфері, який забезпечує захист і реалізацію 

загальнонаціональних інтересів, захист вищих національних цінностей (духовності, історії, культури, 

традицій моральних засад і принципів), стабільність розвитку всього суспільства, захист прав і свобод 

людей в гуманітарній сфері. 
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ВПЛИВ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ  

НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

В УКРАЇНІ 

The article studies the influence of the Armenian diaspora on the political process in Ukraine. It is 
noted that the Armenian diaspora has been influencing political processes in Ukraine since Soviet 
rule. The historical aspects of the influence of the Armenian diaspora on the political processes in 
Ukraine are determined. The scientific article defines the concept and general features of the 
functioning of the Armenian Diaspora in Ukraine. The effective influence of the Armenian diaspora 
on the political processes not only of Ukraine, but also on the political processes in the countries 
of the European Union, the United States of America and the countries of Asia is determined. The 
article defines the impact and features of the impact on Ukrainian politics. The article also details 
the forms of influence on Ukrainian politics. It is proposed to consider and explore several specific 
forms of influence on policy in general. The place of the Armenian diaspora in the system of 
different diasporas in Ukraine is determined and the characteristic is given. An analysis of the 
existing forms of influence of the Armenian diaspora on various branches of state processes in 
Ukraine is offered. The nature of the participation of the Armenian diaspora in state processes in 
Ukraine is studied. The influence of the Armenian diaspora on persons holding political positions 
in Ukraine is characterized. Opinions of scholars in a certain field on the nature and forms of 
influence of the Armenian diaspora on political processes in Ukraine are offered. In general, it is 
indicated what ways of influencing the political processes in Ukraine operate. Characteristic 
features of the structure and organizational and legal form of functioning of the Armenian 
diaspora in Ukraine are given. The types and forms of influence of diasporas on politics and 
political processes in Ukraine are proposed. The general results, problems and results of effective 
influence of the Armenian diaspora on political processes in Ukraine are given. 
Keywords: Armenian diaspora, diaspora, role of diaspora in political process, Ukrainian diaspora 
of Armenians, influence of diaspora on state processes, Armenian politicians. 

Актуальність визначеної теми. Актуальність дослідження вірменської діаспори як такої, 

що впливає на політичні процеси в Україні обґрунтована саме активністю вірменської діаспори 

не лише в українському політичному процесі, а й активністю у політичних процесах інших 

зарубіжних країн. Протягом тисячоліть вірменська діаспора була своєрідним з’єднуючим аспектом 

між Заходом і Сходом, однак через спірні територіальні питання вірмен та інших народів, вірмени 

вимушені були переїжджати в інші країни, що спровокувало певну міграцію. Тож, варто наголосити, 

що вірменська діаспора у світі є чи не найбільшою, адже при населенні у 3 мільйони осіб Вірменії, 

8 мільйонів вірмен становить вірменська нація в інших країнах. Міграція, про яку йшлось вище, 

спровокована економічними, політичними, релігійними чинниками, у результаті чого вірмени живуть 

у більш ніж 120 країнах по всьому світу. Варто зазначити, що окрім України, великі вірменські 

діаспори розташувалися в США, Грузії, Ірані, Сирії тощо. Питання дослідження вірменської діаспори 

є важливим у контексті впливу на політику, адже мається на увазі не лише чинник прийняття 
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рішень, на які впливають, а і чинник надходження іноземних інвестицій до Вірменії якраз 

від представників діаспори1. 

Питання впливу вірменської діаспори на політичні процеси в Україні досліджувалось 

у наукових працях таких вчених як С. Кочарян, Н. Бережна, М. Чепіжко, Л. Аветисян, К. Данник, 

Н. Чорна, С. Куришко та інші. 

Будь-яка діаспора, у нашому випадку, вірменська діаспора, співпрацює з державою у багатьох 

сферах, адже між державою та діаспорою піднімаються та обговорюються питання економічного 

характеру, наприклад питання залучення інвестицій, а також питання розвитку торговельних 

відносин та звичайно ж питання грошових переказів, політичне питання, питання захисту прав та 

інтересів осіб вірменської діаспори тощо. 

Як для багатьох зарубіжних країн, так і для Вірменії, діаспора є важливим стратегічним 

політичним засобом впливу в країнах проживання, адже в деяких країнах навіть створюються спільні 

асоціації, представниками яких є одні з найвпливовіших осіб, зокрема в США. 

Важливо розкрити питання найбільшого впливу вірменської діаспори на український 

політичний процес та політичний процес зарубіжних країн, що був спровокований постконфліктним 

періодом у Вірменії в 1994 році, під час відсутності національної консолідації, що спровокувала 

дроблення політичної еліти та застою економічних реформ, в результаті чого Вірменії зарубіжні 

країни надавали фінансову допомогу. Наприклад, найбільшу допомогу Вірменія отримала від США 

у розмірі 240 мільйонів доларів2. 

Необхідним чинником функціонування вірменської діаспори в Україні та результатом 

ефективного впливу діаспори на українські політичні процеси є розробка механізму різностороннього 

співробітництва з діаспорами, який покликаний стимулювати в такий спосіб процеси політичної 

інтеграції. Відповідне стимулювання забезпечує наявність інтеграційних взаємодій, що призводить 

до формування інтересів, цілей, ідей. 

Завданнями багатьох країн є мобілізація діаспори шляхом залучення та активного використання 

політичного капіталу. Зокрема, вірменська діаспора в Україні має свою структуру, ініціативні групи 

й осередки у кожному з регіонів України. 

У разі співпраці країни і діаспори відповідна взаємодія має форми реалізації, засоби і методи 

досягнення, які є різними, однак знаходяться в рамках офіційно прийнятої ідеології співпраці. Варто 

наголосити, що вірменська діаспора в Україні ніколи не була однорідним середовищем, незважаючи 

на спільне походження, адже всередині можуть виникати конфлікти, в результаті яких особи 

вимушені покидати країну3. 

Слід зазначити, що сьогодні, незважаючи на суперечності та реалії в діаспорному середовищі, 

необхідно констатувати стійку тенденцію в політиці держав, що спрямована та мобілізацію 

величезного потенціалу своїх співвітчизників у зарубіжжі4. 

Вірменська діаспора є дуже розвиненою у багатьох країнах, а у політичних процесах найбільше, 

адже наприклад американські конгресмени, що є вірменами складають близько 130 чоловік. 

У Вірменії з 2008 року функціонує навіть спеціальне Міністерство з питань діаспори. 

Важливим завданням для вірменської діаспори є об’єднання останніх навколо загальної 

структури самоуправління, а також відповідно включення до міждержавної документації положень, 

що у свою чергу направлені на захист конкретних інтересів спільнот діаспори, і так само підтримка 

в організації вірменської електронної бази даних тощо5. 

Науковці у контексті дослідження вірменської діаспори та її впливу на українську політику, 

неодноразово зазначали, що у вірменської діаспори є певні проблеми щодо взаємодії з батьківщиною, 

 
1 Крищук, О. (2021). Вірменська діаспора: роль та вплив. Фонд гражданской дипломатии 

<http://civildiplomat.com/ru/virmenska-diaspora-rol-ta-vpliv> (2021, листопад, 20). 
2 Клічковська, І. (2010). Що може діаспора. Досвід зарубіжних країн та реалії України. Day Kyiv Ua. 

<https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shcho-mozhe-diaspora> (2021, листопад, 20). 
3 Клічковська, І. (2010) Держава-діаспора: світові та українські реалії. Інтернаціональний інститут освіти, 

культури та відносин діаспори. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

НУ "Львівська політехніка" <https://miok.lviv.ua/?p=376> (2021, листопад, 20). 
4 Персональна міжнародна наукова конференція «Діаспора як чинник утвердження України серед міжнародної 

спільноти» (2006). Збірник доповідей. Львів: Spolom, 508. 
5 Концепция развития сотрудничества Армения-Диаспора (2009). Web.Archive, 117. 

<https://web.archive.org/web/20141006082139/http://www.mindiaspora.am/res/3.%20Iravakan%20akter/0.%20ALL/I

%20book-main%20concept-EastArm,%20eng,%20rus.doc> (2021, листопад, 20). 
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зокрема науковець Сваранц А. зазначає, що проблеми, звичайно, є, однак певні з них нині дещо 

втратили актуальність. Науковець стверджує, що Вірменія прагне консолідуватись із діаспорою, 

консолідуватись відповідно на рівні громадських інститутів, однак у свою чергу влада виступає проти 

цього через небажання, щоб до правління країною долучалися представники діаспор різних країн1. 

На думку науковця Кртян Л., така проблема дійсно існує, адже поміж вірменськими громадами 

простежується серйозна конкуренція, й абсолютно немає кооперування зусиль, а в свою чергу 

кооперування зусиль дало би більшу вірогідність впливу на політичні процеси в Україні2. 

На сьогоднішній день питання розвитку вірменської діаспори в Україні є швидкоплинним 

процесом та таким, що активно розвивається, адже утворюються нові осередки у різних містах, 

створюються громадські об’єднання, спілки тощо. 

За результатами проведеного опитування представниками International Media Holding Спілка 

вірмен України є однією з найефективніших структур в діаспорі. Сьогодні відділення спілки 

знаходяться у кожному регіоні. Зокрема у Полтаві Полтавська спілка вірмен України настільки 

розвинена, що має не лише офіс, а і школи танцю та інші спортивні секції для дітей. 

Абраамян Л. у своїй науковій праці під назвою «Вірменія і вірменська діаспора» досліджує 

історичні особливості взаємозв’язків вірменської діаспори з батьківщиною. На думку науковця, 

дослідження вірменської діаспори можливе з історичних аспектів ХІ ст., адже у ті часи вірменська 

діаспора досліджується паралельно з дослідженням етнічного «Католікос усіх вірмен». Науковець 

стверджує, що голова вірменської церкви духовно дбає не лише про жителів вірменського царства, а 

й про тих хто утворивши діаспору знаходиться за межами вірменського царства3. 

Також генезу розвитку вірменської діаспори досліджують з часів функціонування торговельних 

поселень у ХІ– ХІІІ столітті територіально біля Середземномор’я та Чорного моря. 

Науковці Мелконян Е. та Дятлова В. у спільній праці, присвяченій вірменській діаспорі, 

дослідили роль етнічних організацій в життєдіяльності діаспори. Науковці стверджують, що 

основною організацією, яка об’єднує вірменську діаспору, є Вірменська Апостольська церква, яка 

відповідно знаходиться у кожній країні. 

Найбільшим прикладом такої церкви в Україні є Вірменський кафедральний собор Успіння 

Пресвятої Богородиці – пам’ятка архітектури національного значення у Львові, що належить 

до Світової спадщини ЮНЕСКО; єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Західній Україні4. 

Що стосується інших країн, варто наголосити, що у країнах Західної та Центральної Європи, де 

християнство є домінуючою релігією, вірменська церква має можливість самоутвердитись і 

вирізнитись як окрема організація5. 

Вищезазначене є ефективним об’єднуючим фактором вірменської доктрини, адже вірменська 

діаспора України перебуває в толерантному середовищі, оскільки православне віросповідання так 

само християнство, як і вірменське апостольське віросповідання. Також поліетнічний склад населення 

України, у якому сконцентровано чимало різних церков і релігійних організацій, утворює сприятливі 

умови для їхнього існування тощо. 

На думку Кртяна Л., зважаючи на об’ємне дослідження науковця у сфері ролі вірменської 

діаспори в політичному процесі, діаспора визначається не лише як група людей вірменської 

національності, а й має важливу ознаку самоідентифікації, ознаку спільної ідеї, має мету – зберегти 

історичну пам’ять, релігію і т. д. 

Важливо наголосити на проблемних питаннях діяльності вірменської діаспори в Україні, 

зокрема у контексті впливу на український політичний процес. Ключовим завданням і основною 

проблемою нині в діаспорі України є демографія, конкретно у проблемі пошуку та запрошення осіб 

вірменської національності до громад, які мають право вирішувати питання місцевого значення. 

 
1 Сваранс, А. (2008) Армения и Диаспора. 21-й ВЕК, 2 (8), 143-157. 
2 Кртян, Л. (2011). Роль армянской диаспоры в политическом процессе Французской Республики: 

автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата политических наук. Нижний Новогород: 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. 
3 Сваранс, А. (2008) Армения и Диаспора. 21-й ВЕК, 2 (8), 143-157. 
4 Armenian Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin (2021). Official web page 

<https://lviv.travel/en/places/attractions/cathedral-of-the-assumption-of-the-blessed-virgin-mary-282> 

(2021, листопад, 20). 
5 Дятлов, В., Мелконян, Е. (2009). Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии.  

Ереван: Институт Кавказа. 
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Дослідження вірменської діаспори в Україні є особливим, і її впливу на політичні процеси 

також, адже глобалізаційні процеси істотно гальмують прагнення до самоідентифікації себе як 

представника вірменської нації. Сьогодні Україна за результатами входження у ХХ столітті 

до радянського союзу має на своїй території велику кількість осіб вірменської національності, які 

сьогодні займають значні державні посади, і не мають на меті ідентифікувати себе в діаспорі, тож і 

відповідно стираються кордони між етносами, відбувається багатостороння асиміляція, а їхні діти 

відповідно не виховуються як представники окремої нації тощо. Це говорить про спорідненість 

українських людей з особами вірменської національності через особливі політичні процеси, зокрема 

на території України, за часів радянського союзу. 

Спілка вірмен України, яка сьогодні функціонує та розгорнула свої відділення майже у всіх 

великих містах Україні є об’єднуючим фактором осіб вірменської національності на території 

України. Особи, що входять до цієї спілки йдуть на вибори до місцевої ради сіл, селищ, місцевих рад, 

обласних та районних рад, а також на вибори до Верховної Ради України. І якщо у якійсь із рад в 

Україні відсутній член Спілки вірмен України, то особа вірменської національності зазвичай 

присутня та є членом тієї чи іншої ради, що дає пряму можливість бути представником не лише 

українського народу та вирішувати питання місцевого чи загальнодержавного значення, а і бути 

представником осіб вірменської національності, вірменської діаспори та допомагати останнім 

вирішувати питання місцевого значення. Звичайно, що всі ці люди мають бути громадянами України, 

однак ідентифікують деякі себе вірменами, що говорить про їх любов та повагу до Вірменії. 

Також варто наголосити, що вищезазначені об’єднання осіб вірменської національності дають 

змогу допомагати й іншим вірменам, які потребують фінансової підтримки, зокрема, художникам, 

музикантам та іншим творчим людям, які знаходять у спілці підтримку, фінансову допомогу, 

організаційне сприяння, спілкування тощо. 

Спілка вірмен України має не лише достатньо розгалужену структуру громадських організацій, 

які входять до її складу, а і низку впливових осіб, які не лише мають успішну кар’єру, реалізовану 

в Україні, але і створюють нові громадські організації, які здійснюють допомогу у розвитку молоді 

вірменської національності. На думку Овакімян А. З., члена Полтавської обласної вірменської 

громадської організації «УРАРТУ», слід допомагати молоді вірменської національності поважати 

культуру вірменського народу, внаслідок чого Артур Заалович очолив Полтавську обласну 

вірменську громадську організацію «Ванк» саме для реалізації вищезазначеної мети. Також Овакімян 

А. З. балотувався до Верховної Ради України, чим показує на власному прикладі, як слід допомагати 

вірменській діаспорі та здійснювати вплив на політичні процеси в Україні1. 

Арсенян М. у свою чергу досліджує вірменську діаспору з давніх вірменських храмів 

на території України та сьогодні організовує і присвячує вищезазначеній темі спеціальні заходи 

з метою популяризації вірменської культури в Україні. Один із таких заходів відбувся в Будинку 

архітектора у місті Києві за підтримки Спілки вірмен України за присутності посла Вірменії в Україні 

Т. Сейраняна. Відповідні заходи здійснюють вплив на політичні процеси в Україні шляхом 

об’єднання осіб вірменської національності в Україні та організації спільних зусиль щодо здійснення 

відповідного впливу на українські політичні процеси. Відповідне є ефективним у контексті 

перспектив розвитку вірменських громад та консолідації вірмен навколо громади. 

Давтян Д. сьогодні є одним із успішних молодих науковців в Україні та є головою Історико-

культурного комітету Спілки вірмен України, який здійснює дослідження громадсько-політичної 

діяльності вірмен північного Причорномор’я (1778-1920 рр.), чим популяризує дослідження 

вірменської історії в Україні та популяризує національне. 

Важливо наголосити, що у контексті впливу на політичні процеси в Україні Спілка вірмен 

України розробила сфери дії у формі створення Спілкою нових асоціацій, зокрема з метою допомоги 

особам вірменської національності у медичній сфері, Спілка утворила Асоціацію вірменських 

медиків, через яку подаються не лише громадські ініціативи до української влади, а і пропонуються 

законодавчі ініціативи до народних депутатів з метою реалізації певних правок чи законопроектів 

через депутата як власника законодавчої ініціативи. 

Арутюнян О. як виконавчий директор Спілки вірмен України стверджує, що громада 

намагається покривати у своїх програмах різні сфери діяльності вірменської діаспори, тож учасники 

Спілки мають на меті допомогти усім по їх потребам та покращувати свої результати у всіх сферах. 

 
1 Encyclopedia of the Hayazg Foundation (2021). Овакиямн Артур Заалович <http://ru.hayazg.info/> 

(2021, листопад, 20). 
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У контексті висвітлення та дослідження перспективної діяльності вірменської діаспори України 

слід наголосити на наданні допомоги молодим підприємцям проявити себе в бізнесі, адже сьогодні 

відповідне виконується завдяки нещодавно запровадженій грантовій системі Спілки вірмен України 

та Спілка вірмен України планує завдяки грантовій системі виявити перспективних молодих людей і 

запросити їх працювати до спілки. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження впливу вірменської діаспори на політичні 

процеси в Україні слід підсумувати, що вплив здійснюється об’єднаннями громадян у будь-якій країні. 

В Україні відповідне об’єднання осіб вірменської національності є структурованим та ефективним. 

Спілка вірмен Україні як чи не найголовніша громадська організація, що має розгалужену структуру та 

вміщує велику кількість профільних громадських організацій, налічує значну чисельність членів, які 

сьогодні працюють у різних сферах України, зокрема і у державних органах. 

Статтею визначено, що вплив кожного члена вірменської діаспори на політичні процеси в 

Україні є важливим для осіб вірменської національності, адже мова йде про вирішення проблем 

останніх. Цінність складає кожен член, зокрема Спілки вірмен України, адже багато з них є головами 

та членами інших громадських організацій, так би мовити похідних від Спілки, та мають свій вплив 

на різні сфери життєдіяльності вірменської діаспори. 

Вплив на політичні процеси в Україні здійснюється через проєкти, зокрема проєкти, що 

допомагають реалізувати ініціативи осіб, які звертаються за допомогою до Спілки вірмен України, та і 

загалом проєкти будь-яких осіб, що звертаються до громадських об’єднань вірменської діаспори у тій чи 

іншій сфері життєдіяльності, що також мають велике значення для осіб вірменської національності. 

Наприклад, запроваджений Спілкою вірмен України грантовий проєкт дає можливість 

профінансувати при наявності ефективного проєкту будь-який стартап, важливий не лише для осіб 

вірменської національності та членів Спілки вірмен України, а і для українських громадян зокрема та 

для всієї України загалом. 
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HUNGARIAN NATIONAL-TERRITORIAL AUTONOMY 

(SZEKLERLAND) IN ROMANIA 

Костянтин Вітман, д. політ. н. 
Національний університет «Одеська юридична академія», Україна 

УГОРСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА АВТОНОМІЯ 

(СЕКЕЙСЬКИЙ КРАЙ) У РУМУНІЇ 

The history, state, and prospects of the introduction of Hungarian national-territorial autonomy 
in Romania in the historical lands of Transylvania, where the Hungarian ethnic group – Szeklers 
lives, are studied. Their position is determined by the number of strong financial, institutional and 
political, and legal support from Budapest. It was found that the problem of ensuring the rights of 
Hungarians abroad, in particular within the limits of territorial autonomy, is a problem point of 
Hungary’s interaction with almost all neighboring countries – Ukraine, Romania, Slovakia. 
Studying the ethnopolitical experience of counteracting Hungarian ethno-territorial demands at 
the level of other states can be useful for Ukraine – for the political framing of Hungarian territorial 
autonomy, within which the interests of Hungarians will be satisfied and Ukraine will strengthen 
the image of a national minority protecting state. 
Hungary is protecting the rights of Hungarians abroad by harsh and uncompromising methods, 
demanding that all countries of residence grant them ethno-territorial autonomy, which confirms 
the Romanian case. Similar strategies can be traced – at this stage it is a slow autonomy of the 
regions of compact residence of the Hungarian national minority. The active position of the ethnic 
homeland and the existence of Hungarian autonomy in the past played a key role in the self-
proclaimed autonomy of the Szeklerland region. In the case of Romania, this process took the form 
not of restoring or creating autonomy, but of its institutionalization or legalization. The fact that 
the draft on Hungarian autonomy was rejected in 2020 does not put an end to the process of 
institutionalizing the national-territorial autonomy of Hungarians in Romania. This issue remains 
an ethnopolitical challenge for unitary Romania and signals an even greater strengthening of 
Hungarian positions with the support of the ethnic homeland. 
A comparative analysis of the situation of Hungarians in Romania and Ukraine was performed. The 
ethnopolitical position of Hungarians in Romania is much stronger, where they are the largest 
national minority and the largest foreign Hungarian ethnic community than Hungarians in Ukraine. 
Considering the political influence of the Hungarian ethnic community at the national level, 
Romania, unlike Ukraine, where the Hungarian problem is still regional in nature, cannot redirect 
it into a stream of ethnocultural self-determination. 
Keywords: Romania, Transylvania, Hungarian minority, Szekler, national-territorial autonomy. 

Дослідження угорської національно-територіальної автономії в Україні, формату її ймовірного 

запровадження, загрози для територіальної цілісності України та способів стримування її 

формування, наштовхує на необхідність вивчення цього питання в інших державах, де проживають 

численні і впливові угорські меншини. Їх становище визначається не лише кількістю, а й потужною 

фінансовою, інституційною та політико-правовою підтримкою з боку Будапешту. З огляду 

на політичну риторику може скластися враження, що Угорщина підтримує лише закарпатських 

угорців, постійно конфліктуючи з Києвом за посилення і зміцнення їх прав. Але це не відповідає 

дійсності, проблема забезпечення прав закордонних угорців, в тому числі в межах територіальної 

автономії, є болючим питанням взаємодії Угорщини чи не з усіма сусідніми державами, що 
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призводило і призводить до перманентних кліважів та загострень1. Тому вивчення етнополітичного 

досвіду протидії угорським етнотериторіальним вимогам на рівні інших держав може бути корисним 

для політичного фреймінгу угорської територіальної автономіїв Україні, в межах якого інтереси 

угорців будуть задоволені і Україна зміцнюватиме імідж держави, яка опікується правами 

національних меншин, а деструктивні виклики трансформуватимуться у конструктивні елементи 

державотворення. У цьому вимірі питання угорської національно-територіальної автономії є 

малодослідженим і заслуговує на більш прискіпливу наукову увагу. 

Причиною появи великої кількості угорців за кордоном у сусідніх з Угорщиною державах є 

історичні територіальні поділи угорських територій. Австро-Угорщина розпалася після Першої 

світової війни, створене Угорське королівство (1920 р.) згідно з Тріанонським договором погодилося 

на значні територіальні поступки: зокрема Закарпаття (Підкарпатська Русь) та Словаччина відійшли 

до Чехословаччини, Трансильванія та Східний Банат передавалися Румунії, Бургенланд – Австрії. 

Незважаючи на те, що більшість населення втрачених територій була неугорською, за різними 

підрахунками близько 30% угорців опинилися поза межами угорської держави. Частина з них 

повернулася до Угорщини, але більшість залишилася проживати під владою інших держав. Оскільки 

вчені вважають переписи в довоєнній і міжвоєнній Угорщині необ’єктивними внаслідок 

маніпулювання критеріями та політики мадяризації2, посилатися на них не можемо. 

Угорське королівство зосередилося на поверненні втрачених територій, влада переконувала 

населення, що Тріанонський мирний договір – це тимчасова поступка, плекаючи національну ідею 

відродження «Великої Угорщини». Експансіоністська зовнішня етнополітика Угорщини, спрямована 

на ревізію Тріанонського договору, непокоїла і продовжує непокоїти сусідні держави, в тому числі 

Румунію, Україну, Словаччину. Згідно з даними соціологічних опитувань, 94% населення Угорщини 

вважають Тріанонський мирний договір «несправедливим і надмірним», 85% – найбільшою 

трагедією, яка розділила угорську націю3. Враховуючи це, велика кількість угорських політиків 

будують свої рейтинги навколо тем відновлення справедливості, єдності угорської нації, захисту 

угорців за кордоном. Своєю популярністю лідер партії «Фідес – Угорський громадянський союз» 

прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан великою мірою завдячує пильній увазі до зовнішньої 

етнополітики та захисту прав угорських спільнот в сусідніх державах. 

Саме В. Орбан запропонував найбільш концептуальну відповідь на питання, як відновити 

єдність угорської нації: «Йдеться насамперед про спрощення процедури отримання угорського 

громадянства для закордонних угорців, потужне фінансування угорських громад та організацій 

у сусідніх країнах, їхню підтримку в політичних процесах, зокрема у відстоюванні та розширенні 

своїх прав через різні концепти автономій – мовної, освітньої, культурної, політичної, 

територіальної»4. За словами Д. Тужанського, суть ідеї полягає в тому, щоб шляхом формування 

різного формату угорських автономій за межами сучасної Угорщини зберегти не тільки угорську 

ідентичність, а і єдність угорської нації, відновити «Велику Угорщину» – хай не територіально, але 

духовно, культурно та політично5. Це стосується в першу чергу угорських національних меншин, які 

проживають на території України, Румунії, Словаччини. І пояснює бурхливу реакцію Будапешта 

на будь-яке реальне або уявне обмеження прав угорців в Україні, запеклу зовнішньополітичну 

боротьбу за забезпечення права на освіту рідною мовою в закладах освіти України всіх рівнів аж 

до блокування євроатлантичної інтеграції України у випадку відмови від поступок. 

Етнополітичне становище угорців у Румунії набагато міцніше, ніж угорців в Україні. Річ 

у тому, що угорська національна меншина в Румунії є найбільшою в державі й налічує згідно з даними 

перепису населення, 6,1 %, або 1,2 млн. осіб (Population, 2019). Найбільша кількість угорців проживає 

у повітах Харгіта (82,9 %), Ковасна (71,6 %) та Муреш (36,4 %). І водночас найбільшою 

 
1 Bárdi, N. (2003). Hungary and the Hungarians Living Abroad: a Historical Outline. Regio – Minorities, 

Politics, Society. 1, 124. 
2 Bárdi, N., Fedinec, C., Szarka, L. (ed.) (2011). Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. 

Institute for Ethnic and National Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences. 
3 Hungary Today (2021). Survey: Vast Majority of Hungarians Believe Trianon Treaty Was «Unjust, Excessive» 

<https://hungarytoday.hu/survey-majority-hungarians-trianon-treaty-unjust-excessive/>. (2021, листопад, 17). 
4 Тужанський, Д. (2020). Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику 

нашого сусіда. Європейська правда <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/4/7110720/> 

(2021, листопад, 17). 
5 Там само. 
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із закордонних угорських спільнот, що вказує на те, що головним об’єктом уваги зовнішньої 

етнонаціональної політики Будапешта є не Україна, де проживають близько 150 тис. угорців. 

Більшість із румунських угорців (670-700 тис.) є представниками секейської етнічної групи 

(угорського субетносу), що компактно проживає у північному центрі Румунії на історичних землях 

Трансильванії. Етногенез секеїв доволі складно відстежити, але вони є носіями угорської мови і 

не заперечують проти ототожнення з угорським етносом. 

Наразі Румунія має багаторівневий адміністративно-територіальний поділ, першою ланкою 

якої є жудец (повіт), поділений на муніципалітети та комуни. Тож секеї компактно проживають 

у 3 жудецях – Харгіта (Harghita), Ковасна (Covasna) та Муреш (Mureş), розташованих на історичних 

землях Трансильванії. Саме ці три повіти і становили територіальну серцевину угорської автономії, 

яка діяла у ХХ ст. і є підставою для румунських угорців вимагати її відновлення, спираючись 

на підтримку Угорщини. Т. Гарр вважає наявність власної держави або автономії в минулому 

підставою для відновлення боротьби за територіальну автономію або навіть незалежність без огляду 

на те, як давно і в який спосіб була створена ця автономія або держава, як довго проіснувала і що 

призвело до втрати незалежності1. 

Почнемо з того, що приєднання Трансильванії було однією з умов вступу Румунії в Першу 

світову війну на боці Четверного союзу. За підсумками Тріанонського мирного договору територія всієї 

Трансильванії перейшла до Румунії, але у 1940 р. Угорщині було повернуто Північну Трансильванію, 

тоді як Південна Трансильванія залишилася у складі Румунії. Цей перехід був наслідком Другого 

Віденського арбітражу, обидва арбітражі (1938 та 1940 рр.) були проведені Німеччиною та Італією 

в часи Другої світової війни з метою мирного задоволення претензій Угорщини на території, які вона 

втратила за Тріанонським договором. Саме Другий Віденський арбітраж стосувався територіальних 

претензій до Румунії, за наслідками якого вона передала Угорщині Північну Трансильванію, 

Марамуреш та Північну Кришану під загрозою втрати Бессарабії. 

Німеччина не підтримувала надмірного посилення ні Угорщини, ні Румунії – цим пояснюється 

територіальній розподіл Трансильванії між обома країнами. Подібної позиції дотримувався і 

Радянський Союз, до зони впливу якого відійшли обидві держави, приєднавшись до Варшавського 

договору (1955 р.), внаслідок якого було сформовано соціалістичний блок. Оскільки навіть 

середньовічна Трансильванія мала автономію у складі Угорського королівства й очолювалася 

воєводою секейського походження, то формування угорської автономії на землях Південної 

Трансильванії у соціалістичній Румунії було визнано виправданим і доцільним заходом для 

підтримання угорсько-румунського балансу у регіоні. 

Тому в ході адміністративно-територіальної реформи, яка була розпочата в Румунії у 1950 р. і 

завершилася адміністративним поділом держави на 19 областей, однією з них стала Угорська 

автономна область в 1952 р. (пізніше Муреш-Угорська автономна область) з центром у місті Тиргу-

Муреш. Нагадаємо, що етнічний склад Трансильванії завжди був предметом маніпуляцій з боку як 

Угорщини2, так і Румунії залежно від того, якій державі належали ці території, а також від 

асиміляційного тиску. А саме кількісне домінування національної меншини і компактне проживання 

в регіоні є об’єктивною підставою надання йому особливого статусу – національно-територіальної 

автономії. Іноді цей вид автономії надається певній території з урахуванням дії якихось історичних 

обставин, як у випадку Румунії. Національно-територіальна автономія є одним із механізмів 

задоволення запитів національних меншин на збереження самобутності, захист прав та розвиток поза 

межами етнічної батьківщини. 

Національно-територіальна автономія передбачає надання певній частині унітарної держави, 

компактно населеної представниками національної меншини, самостійності у вирішенні внутрішніх 

питань, відтворенні та облаштуванні свого етнокультурного середовища3. На території національно-

територіальної автономії, поряд із державною, офіційно використовується мова національної 

меншини. Така автономія має право формувати органи законодавчої та виконавчої влади, які видають 

 
1 Gurr, T. (1970). Why Men Rebel. New Jork: Princeton University Press. 
2 Pytlas, B. (2013). Radical-right narratives in Slovakia and Hungary: historical legacies, mythic overlaying 

and contemporary politics. Patterns of Prejudice, 2, 47, 171. 
3 Кресіна, І. О., Явір, В. А., Ходаківський, М. Д. (2018). Етнокультурна автономія як інститут 

забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна: наукова записка. Київ: Інститут 

держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 9. 
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нормативні акти з визначеного державою переліку питань, хоча і функціонують під наглядом 

центральних органів влади. 

У 1968 р. у ході чергової адміністративно-територіальної реформи, якою ліквідуються області 

й Румунія повертається до традиційного поділу на повіти (жудеці), непомітно ліквідується і Муреш-

Угорська автономна область. Її територія розподіляється між повітами Муреш, Харгіта та Ковасна. 

Під владою Н. Чаушеску (1965-1989 рр.) Румунія проводила дискримінаційну асиміляційну політику 

щодо національних меншин, зокрема угорської, спрямовану на побудову єдиної румунської нації. 

Однак придушити відцентрові національні прагнення в середовищі угорської національної меншини 

не вдалося, і на початку 1990-х років рух за угорську територіальну автономію у складі Румунії 

відновлюється. Слід зазначити, що Румунія за Конституцією 1991 р. є унітарною державою 

за формою територіального устрою і не містить автономних утворень1. Більше того, ст. 3 «Територія» 

містить п. 4, згідно з яким територія румунської держави не може заселятися або колонізуватися 

чужоземним населенням (The Constitution). Вочевидь, цей конституційний принцип покликаний 

запобігти зміні етнічного балансу, що неодноразово спостерігалося впродовж історії, коли румунські 

землі опинялися у складі Угорщини. Спроби відновити угорську автономію в межах 

трансильванських повітів на початку 1990-х років провалилися, однак угорська національна меншина 

домоглася визнання двомовності у місцях компактного проживання. 

Наступною спробою став Перший з’їзд представників місцевих органів влади, що відбувся 

5 вересня 2009 р. у м. Одорхею-Секуйєск, на якому було проголошено автономію Секейського краю, 

куди увійшла більша частина території повітів Харгіта, Ковасна, Муреш. На цьому ж з’їзді були 

затверджені гімн, прапор, герб і адміністративна карта Секейської автономії. На Другому з’їзді, що 

відбувся 12 березня 2010 р. у м. Сфинту-Георге, угорській мові було надано статус офіційної в 

угорській територіальній автономії. Однак Секейський край залишився невизнаною національно-

територіальною автономії, оскільки влада Румунії не визнала рішень обох з’їздів представників 

місцевих органів влади Трансильванії. Але вони стали підґрунтям для політичної боротьби всередині 

Румунії за права угорців на територіальну автономізацію, для тиску Угорщини на Румунію та 

подальших політико-правових кроків з інституціоналізації автономії. 

Тим часом Угорщина в 2011 р. спростила процедуру отримання угорського громадянства для 

нащадків угорців, які проживають за кордоном, що призвело до масового отримання румунськими 

угорцями угорських паспортів. В цьому питанні позиція Будапешта безкомпромісна: Угорщина 

вимагає від всіх своїх сусідів (Румунії, України, Словаччини) забезпечення права на подвійне 

громадянство та на територіальну автономію для угорців, які там проживають. І в цьому контексті 

сусіди Угорщини опинилися перед схожими етнополітичними викликами. 

Отже, активна позиція етнічної батьківщини – Угорщини та наявність угорської автономії 

в минулому відіграли ключову роль у самопроголошені автономії Секейського краю. Не випадково 

вона на 80% співпадає з територіальними межами Муреш-Угорської автономної області. І от уже 

понад 10 років триває повільна інституціоналізація національно-територіальної автономії 

Секейського краю, в просуванні якої чи не головну роль відіграє впливова партія угорської 

національної меншини Демократичний союз угорців Румунії2. У 2011 р. група євродепутатів 

оголосила про відкриття у Брюсселі в Європейському парламенті представництва Секейського краю, 

на що гостро відреагувала Румунія, адже представництво окремих адміністративно-територіальних 

одиниць унітарної держави на рівні Європарламенту не має жодних конституційних підстав. 

Нескладно помітити, що в діях всіх угорських спільнот за кордоном простежується подібна 

тактика – поступової автономізації територій компактного проживання угорців. У 2018 р. 

Демократичний союз угорців Румунії з двома регіональними політичними силами – Угорською 

громадянською партією та Угорською народною партією Трансильванії уклав угоду про співпрацю 

з метою створення національно-територіальної автономії Секейського краю, однак Палата депутатів 

відхилила законопроєкт про створення такої автономії. На початку 2020 р. Демократичний союз 

угорців Румунії знову подав законопроєкт, який мав інституціоналізувати фактичну національно-

територіальну автономію Секейського краю. Сам факт представництва партії національної меншини 

в обох палатах парламенту та висунення нею кандидатів на президентських виборах вказує на дуже 

 
1 Усенко, І. Б. (2009). Конституції Румунії. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова думка, 2009, 5, 51. 
2 Bochsler, D., Szöcsik, E. (2013). Building inter-ethnic bridges or promoting ethno-territorial demarcation 

lines? Hungarian minority parties in competition. Nationalities Papers, 5, 41, 772. 
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потужні позиції угорської етноспільноти в Румунії. М. Зан називає досвід політичної репрезентації 

угорців в Румунії найбільш успішним з-поміж національних меншин, оскільки вони мають своїх 

представників у Сенаті та Палаті депутатів Румунії, а також беруть участь у коаліції та формуванні 

окремих складів уряду Румунії1. 

Законопроєкт про автономію Секейського краю здобув підтримку нижньої Палати депутатів 

за процедурою «мовчазної згоди», оскільки за політичними домовленостями Демократичного союзу 

угорців Румунії та Соціал-демократичної партії через пандемію COVID 19 минув кінцевий термін, 

до якого мала бути обговорена і проголосована ця законодавча ініціатива. Документ передбачав 

створення автономії за національною ознакою у складі жудеців Ковасна, Харгіта та міста Муреш. 

Очолювати автономію мав всеавтономно обраний на 4-річний термін президент, угорська мова 

набувала на її території офіційного статусу і повинна була використовуватись у державних установах, 

в межах Секейського краю передбачалося вільне використання угорської національної символіки. 

Зауважимо, що на відміну від українських угорців румунські угорці мають право на подвійне 

громадянство, але угорський прапор заборонено вивішувати на державних установах. В Україні 

заборона встановлення прапорів іноземних держав на фасадах і в приміщеннях адмінбудівель, де 

працюють місцеві ради та їхні виконавчі органи, перебуває на рівні законодавчої ініціативи. 

Надання статусу автономії румунській частині Трансильванії передбачалося після прийняття 

законопроєкту та затвердження цього рішення на референдумі, ліквідовуватися національно-

територіальна автономія також мала референдумом. Але влада Румунії категорично виступила проти 

прийняття законопроєкту про автономію Секейського краю, апелюючи до того, що він суперечить 

Конституції, відповідно до якої Румунія є суверенною і незалежною, унітарною і неподільною 

державою. У Демократичному союзі угорців Румунії заявили, що така ініціатива не впливає 

на територіальну цілісність і суверенітет румунської держави, натомість забезпечує рівні можливості 

для всіх громадян незалежно від етнічного походження і захист угорської ідентичності (Unproiect, 

2020). На їх думку, створення автономії Секейського краю є відображенням історичної національної 

ідентичності регіону Трансильванії. 

Спроба відновити угорську національно-територіальну автономію на законодавчому рівні 

спровокувала загострення відносин між Будапештом і Бухарестом, а також внутрішньополітичну 

кризу в Румунії. Той факт, що законопроєкт було відхилено верхньою палатою парламенту Румунії – 

проти проголосувала більшість сенаторів за винятком представників Демократичного союзу угорців 

Румунії2, ще не ставить крапку в процесі формування національно-територіальної автономії угорців 

у Румунії. Це питання залишається серйозним етнополітичним викликом для унітарної Румунії і 

сигналізує про ще більше посилення позицій угорців за підтримки етнічної батьківщини. 

У ході політичної кризи Президента Румунії було навіть оштрафовано Національною радою 

протидії дискримінації за дискримінаційні заяви, які порушують гідність на підставі 

етнічної/національної належності. К. Йоганніс допустив емоційні образливі висловлювання на адресу 

Соціал-демократичної партії та Демократичного союзу угорців Румунії у зв’язку з ініціативою 

створення угорської національно-територіальної автономії, звинувативши партії у таємних 

домовленостях з угорським прем’єр-міністром та у спробі передати Трансильванію угорцям (2020). 

Глава держави заявив, що закону про автономію угорців не буде, допоки він залишається 

Президентом і не дозволить «цій токсичній більшості (у парламенті) вирішувати проти Румунії та 

румунів»3. У відповідь Угорщина закликала главу сусідньої держави проявити більше поваги 

до угорців, що проживають в Румунії. 

Резюмуючи, слід зазначити, що проблема національно-територіальної автономії угорської 

національної меншини в місцях компактного проживання є викликом для територіальної цілісності 

не лише України, а й всіх держав, де внаслідок історичного переділу території залишилася проживати 

 
1 Зан, М. П. (2019). Політичне представництво етнічних меншин Румунії: інституційний та діяльнісний 

виміри. Держава і право, 83, 155. 
2 Romania Insider (2020). Romania’s Senate rejects draft bill for Szeklerland autonomy passed without debate 

by Chamber of Deputies <https://www.romania-insider.com/romania-bill-szeklerland-autonomy-passed-tacitly> 

(2021, листопад, 17). 
3 Romania Insider (2020). Anti-discrimination agency fines Romanian President for reaction to draft law 

on Szeklerland autonomy <https://www.romania-insider.com/cncd-fine-romanian-president-hungarians> 

(2021, листопад, 17). 
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угорська етноспільнота. Угорщина жорсткими і безкомпромісними методами захищає права 

закордонних угорців, вимагаючи від усіх країн проживання надання їм етнотериторіальної автономії, 

що підтверджує румунський кейс. Простежуються аналогічні стратегії в діях не лише Угорщини, а й 

самих угорських національних меншин та їх політичних або громадських організацій. На даному 

етапі це повільна автономізація регіонів проживання угорської національної меншини. У випадку 

Румунії цей процес набув форми навіть не відновлення або створення автономії, а її 

інституціоналізації або узаконення. Зважаючи на кількість та політичний вплив угорської 

етноспільноти на загальнонаціональному рівні, Румунія, на відміну від України, де угорська 

проблема має поки що регіональний характер, не може переспрямувати її в річище виключно 

етнокультурного самовизначення. 
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The article focuses on the impact of the Covid pandemic on the Agrarian policy in the Autonomous 
Republic of Adjara. Adjara or Achara, officially known as the Autonomous Republic of Adjara, is a 
historical, economical, and political-administrative region of Georgia. Located in the country’s 
southwestern corner, it lies on the coast of the Black Sea near the foot of the Lesser Caucasus 
Mountains and north of Turkey. Agriculture and agrarian policy development is a priority area of 
the Autonomous Republic of Adjara and is one of the main sources of income for the rural 
population. Moreover, the main function is to promote food security in the region and to improve 
the socio-economic situation of the rural population, which depends on the increase of 
competitiveness of local production, the introduction of modern agro-technologies, improvement 
of soil productivity, and expansion of knowledge of employees in the agricultural sector. The paper 
discusses the state of the agricultural market in recent years and the expected and desired impact 
of the current situation on the development of this sector. Special attention in the article is paid 
to the analysis of the new trends in the development of the economic policy of Adjara and to the 
analysis of the categories static risk factor and dynamic risk factor. The period 2020-2021 is 
characterized by the pandemic spread of Covid-19 around the world. The Covid-19 caused a 
number of serious economic and political crises which led to the postponement or cancellation of 
many economical and political events and work began to take place remotely. It is argued that 
one of the most important contributing factors for the development of the agricultural sector 
in the Covid circumstances is the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the EU, 
which provides for the gradual elimination of barriers to market access. It is hindered economic 
progress and agrarian policy development in the Autonomous Republic of Adjara generally 
in Georgia. 
Keywords: Covid-19 Pandemic, Economic crisis, EU and Georgian relationship, Agrarian policy, 
European market, Free trade, Agriculture programs, Economic development. 

After the collapse of the Soviet Union, agriculture in independent Georgia was declared a priority as an 

important sector for the country’s economic empowerment and self -sustainability. This is evidenced by 

increased state funding and rapid structural and legislative reforms. In addition, the European Union has been 

assisting to Georgia for the development of the agricultural sector in the general through the European 

Neighborhood Program (ENPARD) since 2013. In 2014, the Association Agreement between the EU and 

Georgia was ,,deep and Comprehensive Free Trade Area’’ (DCFTA) entered into force, then Georgian produced 

products have become available on the European market, which is an important fact for the economic progress 

and development of the country. The agrarian sector has been recession since independence of Georgia. The 

tendency to demolish the old indiscriminately and ignore the new is also leading to a reduction in production 

efficiency in the agricultural sector, non-capitalization of the sector and impoverishment of the population. It is 

possible to stimulate the development of agricultural processing and other industrial sectors with the right 

agrarian policy which it plays a big role for the developing and transition economies. 

The main objective of the EU Program ENPARD was to support the development and implementation 

of the sectoral policy based on the international experience in Georgia. In 2015, first, the Government of 

Georgia was developed the Strategy for Agricultural Development for 2015-2020 with the funding of EU 

under ENPARD. The main priorities for the development of the sector were set in the first and second phases 
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of ENPARD. The third phase envisages the diversification of rural economic activities, the growth of tourism, 

the sustainable development of natural resources and the improvement of the quality of rural life. As part of 

the third phase, the government was approved a 2021-2027 rural development strategy, which is based on the 

experience gained and eliminates the obvious shortcomings. And the fourth phase will continue until 2020-

2024, which will contribute to the economic and social integration of vulnerable regions and families. Within 

the framework of the EU special program, such a special filed was developed in Adjara as the cultivation of 

blueberries, which replaced tea plantations, and today blueberries are a significant economic benefit for the 

Adjara region. We have researched and studied what steps have been taken in this direction in the Adjara 

region and why has become this direction of agriculture in Adjara more advanced compared to the other 

regions of Georgia. 

Adjara is a diverse region in terms of geomorphology, this terrain are combined with lowland, halls, 

deep valleys, mountains and more. 13. 6 % of the area is occupied by lowlands, 9.3 % by hills and 77.1 % by 

foothills and mountains. Located up to 200 meter above sea level 12.9 % of the total area, from 201 meter to 

500 meter – 12.2 %, from 501 meter to 1000 meter -17.3 %, from 1001 meter to 2000 meter 43.4 % and 

above 200 meter – 12.2 %. The diverse geographical condition of Adjara is determined the multidisciplinary 

structure of agriculture, therewith the almost half of the population lives in rural areas, where are developed 

low-productivity, self-sufficient and semi-self-sufficient farms. Agriculture in the Adjara region has been in 

crisis for years, which was caused by improper attitude towards the field. As a result, agriculture production 

has become unprofitable, the interest of the population in the agricultural sector has sharply decreased, the 

country’s domestic market was saturated with imported agricultural products. In fact, new technologies have 

been not introduced over the years, whit it is ensured the production of competitive products. The result of 

all this was reflected in the socio-economic situation of the rural population. It has increased the process of 

migration of the able-bodied population from the village. Moreover, labor resources were directed to the 

neighboring countries, where most of them were worked in inadequate remuneration conditions and the 

expended labor did not serve the process of creating wealth in the country. Since 2012, the Ministry of 

Agriculture of the Autonomous Republic of Adjara has aimed at a comprehensive approach to rapid 

development, which included strengthening the program direction in the field, the introduction of new 

agricultural technologies and the development of profitable production. 

Intensive cultivation of blueberry orchards in the Adjara region was started 2013 and today the scale 

of production of this crop is growing steadily. Due to the unique of the blueberries, its demand in the world 

market is also growing. According to National statistics office of Georgia, a total of 668 tons of blueberries 

were exported from Georgia in 2020, while the amount of blueberries imported into the country in the same 

year amounted to19,5 tons. Leading Georgian blueberry export markets in 2020 were: Russia (632 tons), 

Poland (12 tons), Armenia (10 tons), United Arab Emirates (6.5 tons), Ukraine (5.5 tons), Qatar (1.5 tons). 

As of 2020, blueberries are cultivated on total of 106 hectares in the Autonomous Republic of Adjara and in 

2020 were produced 147 tons of blueberries in the region. In 2018-2021, a total of 47000 blueberry seedlings 

were issued to farmers by the Ministry. The projects fund 3 blueberry producing enterprises, which facilitates 

on –site production of products. 

In the region has emerged new culture of export potential (included in the EU), which last year it’s 

imported 2.5 million GEL from exports to farms in the Budget of Adjara. In addition to Blueberries, the 

production of other highly profitable crops is successfully implemented through the programs of the Ministry 

of Adjara such as raspberries, blackberries, vines, chandler nuts and other fruit crops. 

The classics of economic thinking is paid great attention to agrarian development and its defining 

policy. They was considered to be capital accumulation a key factor in the development of agriculture. 

In their view, introduction of technical and technological innovation and improvement of labor processes 

will be achieved by increasing productivity in agriculture. The representatives of classical theory (Adam 

Smith) was viewed economical development as a process which is demanded redistribution of factors of 

production from the traditional agricultural sector to low – tech sectors with low labor productivity. During 

this period, agriculture is played a passive role and was considered as a source food and the field of 

employment for the population. In addition, there was an exaptation that the importance of agriculture as 

a development and traditional sector would be substantially diminished depend on how the county would 

transform from a traditional economy to a modern economy. Therefore, this field of agriculture is important 

those countries, including Georgia, which its dominated small farms with small export opportunities and 

high unemployment. Even in countries where economic growth is based on capital – intensive industries, 

farms have more opportunities for development and diversification. It is very important to pay attention 
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to new trends in the development of agrarian policy in Adjara too. The ministry of agriculture of Adjara 

has started to develop agricultural diversifying and new rural function approach, last year Ministry 

of Adjara has financed the construction of small, medium and large greenhouses with an area 

of 80,000 sq.m with more than 100 farmers for the development of greenhouses, which is an important 

issue in terms of import substitution and food security in the near future. It will be possible to replace 

imported vegetables by local products produced in the greenhouse, which the yield of open ground 

horticulture is increased 2-5 times and then later 10-12 times. 

However, the problems caused by the Covid pandemic and the severe socio-economic crisis in Georgia 

have caused great damage to the agricultural sector. Covid Pandemic has hampered lending by banks, selling 

local vegetables and produce, accessing agricultural services and devaluing local currencies, due to the 

existing restrictions became more difficult the import-export of products, prices increased and etc. but 

Agriculture and agrarian policy development is a priority area of the Autonomous Republic of Adjara and is 

one of the main source of income for the rural population. Moreover, the main function is to promote food 

security in the region and to improve the socio-economic situation of the rural population, which are depend 

on the increase of competitiveness of local production, introduction of modern agro-technologies, improving 

of soil productivity and expansion of knowledge of employees in agricultural sector. The period 2020-

2021 is characterized by pandemic spread of Covid 19 around the world. The Covid 19 caused a number 

of serious economic and political crisis which this led to the postponement or cancellation of many 

economical and political events and work began to take place remotely. Today, from the statistic is showing 

covid pandemic dashboard total cases 257, 643, 035 and total deaths 5 153, 222 in the world. In Georgia 

covid 19 situation is confirmed virus cases – 814 097 within the past 24 hours – 1 851 and fatal outcome – 

11 553, within the past 14 hours – 55, 2 097159 vaccinated in all and daily vaccination rate ate 1 644. 

Recovered – 755 229 within the past 24 hours – 5 530. Test positivity rates: 8. 41 % daily, 9. 25 % over the 

past 14 days and 8. 97 % over the past 7 days. 

An important part of the anti-crisis plan announced by the Government of Georgia to prevent the spread 

of coronavirus has been devoted to the care of agriculture and accordingly, funding was added to existing 

state programs and benefits, which also boosted the economic situation of agriculture. 

In support of Georgia’s economic crisis caused by the pandemic, the EU and the United Nations 

Development Program (UNDP) with the Ministry of Agriculture are launching a grant program worth GEL 

9 million, where it will be implemented in eight municipalities –Akhalkalaki, Borjomi, Dedoplistkaro, 

Tetriskaro, Lagodekhi, Keda, Khulo and Kazbegi, which will promote the development of non-farm business, 

sustainable management of natural resources, mitigation of climate change and increase the economic 

opportunities of the rural population. 

The activities of the Government of Adjara were included the provision of quality agrarian extension 

to rural farmers, the production of certified seedlings for farmers, the sustainable development of the agrarian 

sector and the provision of various agrarian services to farmers. From 2024 certification of planting materials 

for nurseries becomes mandatory (according to the resolution of the government of Georgia N478 of 

September 28, 20201). Produced seedling must meet the standard of European CAC (Conformitas Agraria 

Communitatis). The nursery farm of the Agro service Center in Shuakhevi Municipality has been awarded a 

CAC standard seedling production Certificate. This means that the farm was able to go through the 

certification process 3 years before 2024 and was awarded a certificate, which the nursery is authorized to 

produce certified high standard fruit seedlings. Adjara is the only region in this direction in Georgia. 

The proper functioning of Georgian agrarian sector is important for a large part of population and for 

the country’s economy development. It became known from the research paper that the main challenges in 

the agricultural sector of Georgia are following: 

1. Low productivity 

2. Lack of information and Knowledge 

3. Production of small quantities of Biologically pure product 

4. Efficient use of agrarian potential 

From the challenges of this sector, an important place took low productivity and low output level. 

An important of production is investments which the favorable situation is not reall in Georgia, however, it 

should be noted that compared to 2017, the volume of investments in the agricultural sector in 2018 increased 

by 3 million and amounted to 15 million GEL. Georgia has great opportunity for the development of the 

agricultural sector, especially today, when the door to the European market is so wide open for Georgia. 

World organizations worked with countries on innovation infrastructure and resource provision 
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in the agriculture sector. Therefore, it is to thoroughly study the existing system, analyze the situation and 

take the necessary for the development of the field. 

That is why we have formulated recommendations which are desirable to consider: 

1. Eliminate the modern challenges of the agricultural sector and better develop the value and 

technologies in the sector, 

2. Improving livelihoods and creating more jobs for woman and youth, 

3. Food safety, production of a sufficiently safe and appropriate nutritional value product everywhere 

and for everyone, 

4. Reducing climate change and its impact on the agricultural sector, 

We hope, that this recommendations will foresee in agricultural policy in order to improve economical 

situation and agrarian sector in Georgia. 

Also, we believe that one of the priorities of the Ministry’s agrarian policy is to support sectoral 

associations in the future, which particular importance will be given to the development of organic farms 

in the region and raising the level of education in the field of organic production, organic production for 

the small land agrarian sector of Adjara can become an opportunity with a great future. We believe that 

one of the most important contributing factors for the development of agricultural sector is the Deep and 

Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) with the EU, which provides for the gradual elimination 

of barriers to market access. However, the prospect of entering the EU market requires the bio-production 

of products that meet market standard. At present it is possible only by producing natural, organic and 

ecologically clean high standard products. Promoting the development of bio – production should be done 

by compensating the farmer for environmental and sustainable development activities and by setting a 

higher subsidized price for the raw material. Subsidized prices should imposed on products that it has 

export potential. The pricing decision should be made for the research of the market and the request of the 

associations. Reimbursement of Price should be made only upon delivery of raw materials to the enterprise 

and the selling price should be formed in accordance with market policy. Farmers association should be 

established by voluntary union of farmers and cooperatives on the basis of membership fees, but these 

contribution should not be the main source of funding for associations. These contributions will be used to 

cover the salary expenses of several key employees of the association. Farmers who joined in the 

association, they do not have any mutual obligation without concluding and additional contract. However, 

the association can became a platform for the expression of common interests of farmers and cooperation 

in areas such as: formation of large export parties of products, obtaining quality certification, inviting 

experts in the field and inviting foreign and local trainers on innovative technologies and etc. the main 

goals of the association should be: increasing the number of members, finding potential key markets, 

making recommendations to members about changes in market needs, preparing projects for research and 

innovations in the field and attract grants, solving common problems of farmers who are members 

of association and preparing projects and seek funding, finding international partners and investors, 

consolidating large export batches of products and ensuring a stable supply in the market. 

The Encouragement of this association is expressed by the state with low tax benefits. It will be 

a significant help for farmers which it will ultimately contribute the revival of agriculture and the economic 

development of Georgia. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ  

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КИТАЮ  

В МЕЖАХ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ 

The study focuses on current aspects of the impact of cyberspace on political processes, 
confrontations that may pose a threat to China’s national interests. For most of the Earth, China’s 
level of development is a model for improving progressive capabilities in its own nations. Ukrainian 
society also has valuable experience in China’s economic and industrial sector. Because society 
itself encourages the formation of new items needed among the population. 
However, in the context of globalization processes, there are a number of problems that individual 
countries cannot solve. In many processes and cataclysms, the modern states of the world unite, 
support each other and help everyone. However, in cyberspace, it is very difficult to create a single 
system of action for all countries of the world with different formats of government and political 
systems in general. Consequently, at the present stage of world development, much of the 
protection of cyberspace is carried out by each individual country. 
Therefore, much attention is paid to the progressive country of the world, which was able to 
create a significant percentage of goods that are distributed around the world. However, in 
political processes, most democracies around the world characterize China as a conservative 
closed state. At the same time, the country’s leadership intends to create so-called alternative 
cyberspace, which will be under the control of public authorities in order to protect against 
possible cyberattacks from various stakeholders, both internal and external. 
To do this, the article analyzes the system of government agencies that protect cyberspace, their 
powers, and the current influence and responsibility of individuals for possible anti-national 
sentiments and changes in the political elite and other issues related to influencing political processes. 
After all, political conflicts in their modern form are moving to the cyber plane and creating new 
forms of confrontation between political actors. China has its own specific governance and 
influence on public sectors and is, therefore, an interesting object for research into the protection 
or limitation of cyberspace in the public worldview. 
Keywords: cyberspace, national interests, political conflicts, Chinese political consciousness, 
globalization processes. 

Визначення проблеми. Сучасний політичний світ розпочинає будівництво нових форм 

взаємодії та активності в Інтернет просторі. Держави на різних континентах світу розпочинають 

індивідуальну боротьбу з кібератаками, які негативно впливають на розвиток суспільства. Свою 

ліберальну позицію показують демократичні країни світу та разом з тим усі впливові держави 
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намагаються створити механізми для захисту кіберпростору. В міжнародному спілкуванні атаки 

на інформаційні ресурси розцінюють політичну боротьбу, як елемент більших можливостей впливу 

на інші країни, як складову нового рівня взаємовідносин і навіть, як елемент обмеження 

інформаційного простору з метою захисту національних інтересів. 

Китай все більше цікавить науковців та дослідників. Сучасна наукова спільнота здійснюючи 

аналіз щодо свободи слова, захисту прав і свобод людини та громадянина створює певні узагальнення, 

що у політиці Китаю здійснюються певні позитивні зрушення, щодо конституційного захисту прав 

людини. А тому, поєднання особливостей консерватизму в системі управління і невпинного 

сучасного прогресу глобального масштабу вносить зміни у політичну свідомість та політичну 

культуру суспільств з жорсткою системою управління. 

Проблеми щодо захисту кіберпростору, створюють умови для формування дослідницьких 

завдань, таких як: 

– визначити структуру кіберпростору в глобальному світі, його регіональний поділ та вплив 

на політичні процеси; 

– проаналізувати структуру кіберпростору Китаю; 

– визначити вплив інформаційних потоків на політичні процеси в Китаї; 

– дослідити повноваження органів управління щодо розповсюдження інформаційних 

потоків в Китаї; 

– здійснити порівняльний аналіз конфлікту інтересів захисту кіберпростору Китаю 

та глобальної інформаційної системи. 

Аналіз попередніх публікацій. Звертаючись до наукових праць, присвячених вивченню 

кіберпростору, його захисту та політичної значимості окремо варто виділити ґрунтовні дослідження 

Н.В. Василенко, Д.В. Дубова, Ю.В. Завгородної, Д.С.Черняк та ін. Однак, усі наукові дослідження 

узагальнюють сучасні інформаційні потоки, їх роль в політичних процесах. Разом з тим, потребує 

предметної уваги саме Китай, як впливовий учасник світового політичного процесу. А тому, метою 

наукового дослідження є механізми захисту кіберпростору Китаю, в сучасних глобалізаційних 

процесах світу, визначення позитивних та негативних аспектів захисту кіберпростору. 

Під час наукового дослідження застосовувались такі методи, як порівняльний метод при аналізі 

кількісного показника населення в Китаї та Європейському Союзі, що суттєво впливає на кіберпростір 

та процеси протиборства. Історичний метод допоміг проаналізувати вплив форми правління та 

політичного режиму на сучасний лад управління в системі інформаційного простору. Метод 

моделювання допоміг сконструювати сучасні форми захисту у кіберпросторі загалом, визначити 

небезпеки та перспективи в розвитку інформаційного простору. Системний аналіз сприяв уточненню 

взаємодії політичних інститутів Китаю за допомогою сучасних політико-правових норм, високого 

рівня ідеологічного сприйняття та особливій формі політичної культури. 

Основний матеріал. Саме шляхом жорсткого контролю медійних ресурсів та інтернет ресурсів 

слідує Китайська Народна Республіка. Ця країна має свої індивідуальні особливості політичної 

системи та взаємодії з громадянами держави. Однак, це не заважає державі разом з її громадянами 

прогресувати та збільшувати економічний ріст країни. За формою правління Китай є республікою, 

в ній функціонує однопартійна система, єдиною партією цієї країни є Комуністична партія, по формі 

державного устрою Китай є унітарною державою, що показує ієрархію органів управління з чіткою 

системою розподілу повноважень1. 

Самі зміни та трансформації у системі суспільства походять від громадян. Оскільки, мешканці 

країни, з давніх часів, характеризуються високим рівнем соціально-політичної активності, яка 

націлена на підвищення рівня достатку для життя суспільства. Окрім того, китайці визнають, що їх 

доля залежить від власних зусиль та можливостей, але меншою мірою від божественних 

покровителів. Історія Китаю багата зразками підвищеної соціальної мобільності та рухами, які 

ставали масовими з залученням великої кількості громадян. Тому сучасною правлячою елітою в 

парламенті у 2002 році було прийнято зміни до Конституції КНР, як символ для суспільства, що права 

громадянина є важливим елементом для китайського суспільства2. 

А отже, для сучасної КНР регламентація прав людини на новому рівні стала відправною 

точкою, для пере форматування політичної системи під сучасну глобальну систему взаємовідносин. 

 
1 Василенко, Н. В. (2020). Державний устрій та форми правління Китаю:конституційно правовий аналіз. 

Знання. Освіта. Освіченість, 47, 3. 
2 Там само. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 6 2021 

 39 

Адже, прогресивні демократичні країни світу основою для усіх форм взаємодії регламентують 

головне пріоритет прав людини, як найціннішої форми існування у світі. Однак КНР, все ж таки 

залишається в позиції того, що питання, яке направлене на права людини, варто вирішувати, 

насамперед, у внутрішній правовій площині держави, за допомогою санкційних механізмів, які 

передбачені окремими галузями права1. Така позиція є досить суперечливою, адже більшість країн 

світу на наддержавному рівні формують єдиний алгоритм дій для захисту прав людини, а захист 

на рівні країни можна розглядати, як санкції для власних громадян, а не захист. 

Яскравим прикладом суперечливого стану власних громадян стало право на пересування 

в умовах пандемії корона вірусу та обмежень органів управління в багатьох країнах світу. Науковці 

акцентують увагу на доцільності окремих обмежень свободи пересування, в аспекті самоізоляції та 

нагляді, що стало основою заворушень та невдоволень в окремих країнах, бунту та мітингів2. 

В даному випадку ціль більшості країн світу це захистити власних громадян за допомогою санкцій, 

однак в силу демократизації в більшості напрямках такі обмеження сприймались досить важко. На 

противагу цьому у Китаї суспільство було більш дисципліноване та відповідальне під час санкційних 

заборон, як приклад чіткої системи управління та можливих заходів відповідальності. 

В сучасному глобальному інформаційному просторі існує достатня свобода щодо 

світосприйняття та висловлювань в напрямку політичних процесів. В кібепросторі Китайська народна 

республіка, за останнє десятиріччя, також формує власну систему дій щодо укріплення національного 

інформаційного суверенітету, що створює двозначну форму сприйняття у світі. Так, з одного боку, 

Сполучені штати Америки неодноразово наголошували на спробах руйнації цілісності мережі 

Інтернет впливом КНР, оскільки державні структури відповідного спрямування здійснюють активну 

діяльність щодо моніторингу процесів антидержавних з специфічним контентом та його 

цензурування. З іншої точки зору можемо це трактувати, як захист державницьких інтересів 

з жорсткою системою реагування та санкціонування. 

Звичайно, політика КНР є зрозумілою та далекоглядною для розвитку власного медійного 

сегменту, однак в межі принципів демократичних країн це мало вписується. Ще однією важливою 

складовою є кількість користувачів мережі Інтернет, яка в Китаї досить велика. Так до прикладу 

у 2013 році показники користувачів Інтернет у КНР та користувачів Інтернет в усьому ЄС 

перевищувались у рази3. Звичайно, одним із пріоритетів, є чисельність населення та прогресивний 

розвиток Китаю, який відбувається досить швидко. В свою чергу у Європі спостерігається старіння 

населення та значне зменшення чисельності молодих людей, які є рушієм прогресу та сприйняття 

новітніх розробок. 

Прогресивність Китаю також прослідковується у політичних рішеннях та стратегічних 

напрямках розвитку. Політична еліта країни визначальним напрямком у розвитку виділяє саме 

розвиток інформаційно-кібернетичних технологій та мережі Інтернет в цілому, що є основним 

напрямком для економічного зростання держави. Окрім цього, в промисловій сфері продовжується 

нарощення потужностей у виготовленні сучасної електроніки, як допоміжного інструменту та 

створення програм, які сприятимуть вдало використовувати таку сучасну техніку. 

Політичні лідери Китаю уже довгий період часу знаходяться в стані пошуку так званої «золотої 

середини» у розвитку ІКТ та дотриманні внутрішньої стабільності у суспільстві. З метою захисту 

національних інтересів збільшується контроль за використанням Інтернету, однак разом з тим, 

продовжує збільшуватись його використання для розвитку самого Китаю. А тому, вирішення питання 

щодо захисту національних інтересів у сучасному Китаї є досить актуальним та потребує аналізу 

системи контролю, яка продовжує вдало діяти, санкціонувати незаконні дії, обмежувати їх, блокувати 

і тим самим показувати впливовість держави в інтернет просторі. 

На думку Дубова Д.В. у Китаї умовно можливо виокремити два основні напрями контролю. 

Перший напрям так званого «низького рівня», а другий «високого рівня». Перший рівень контролює 

не технологічні, а регуляційні та організаційні методики котрі стосуються цензури, тобто 

 
1 Там само. 
2 Krusian, A. R., Zadoia, I. I., Maslova, Y. I., Zavhorodni, Y .V. (2020). The Institutional and Legal Justification 

of the Restriction of Freedom of Movement in Conditions of Counteraction the Spread of the Covid-19 Pandemic. 

San Gregorio de Portoviejo University 

<http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14526/The%20Institutional%20and%20Legal%20Justification%2

0of%20the%20Restriction%20of%20Freedom....pdf?sequence=1&isAllowed> (2020, вересень, 17). 
3 Дубов, Д. В. (2014). Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва. НІСД, 192. 
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допустимості окремого контенту, його непорушності національних інтересів. Другий «Високий 

рівень» здійснення контролю, передбачає обмеження поширення так званої небажаної інформації, яка 

пов’язана з інформаційно-кібернетичними технологіями, з метою контролю над внутрішнім станом 

суспільства, впливом на його свідомість. Сучасники називають це новим виміром для прояву 

домінування в просторі країни1. 

Американський вчений Д. Мульвенон відзначає, що бюрократична регулююча складова є 

високо ефективним інструментом для побудови системи захисту при формуванні рішень безпеки КНР 

в напрямку Інтернету. Оскільки нормативно правова база Китаю санкціонує відповідальність 

за наповнення тексту чи контенту не лише на суб’єкта, який його виклав, а також на провайдера 

інтернет послуг, тим самим змушуючи самих провайдерів хвилюватися та моніторити дотримання 

норм права Китаю щодо інформації у мережі2. 

Разом з там, суспільство усвідомлюючи можливі ризики та санкції зі сторони суб’єктів 

управління проаналізують власний контент, який бажають використати для публічного 

оприлюднення в мережі. 

Тому, в жорстко контрольованій системі Інтернет простору важко виділяти можливі 

кіберконфлікти, які стосуються суб’єктів внутрішініх, оскільки, висловлюватись в мережі публічно 

щодо питань влади, політики, управління та загалом національних інтересів країни, тим самим 

можливо нашкодити собі. Оскільки, така система працює і органи управління ефективно виконують 

свою функції, то більша загроза для кіберпростору Китаю може бути із зовні. Адже уже що ефективне, 

функціональне, не хаотичне, завжди привертає увагу та критику, що самого механізму. Така зовнішня 

загроза може діяти з різних напрямків та механізмів, а одним із напрямків є свідомість громадян щодо 

власної політичної системи. 

Для освідомлення впливу політичної еліти у кіберпросторі та можливість індивідами 

об’єктивно оцінювати політичні процеси варто звернути увагу на політичну свідомість, яка у Китаї 

має особливість, оскільки містить традиційну напрацьовану форму, через політичну освіту. 

Оскільки у Китаї, домінує одна Комуністична партія, тому політологічна освіта є значно 

ідеологізована та здійснюється за консервативними традиціями у регламентований спосіб. Освітні 

заклади, існуючі політичні організації лише від правлячої партії, окремі громадські об’єднання під час 

проведення заходів з політологічної освіти чітко дотримуються вираженим ідеологічним мотивами і 

орієнтують громадян держави на вірність ідеалам тоталітарного механізму. 

Такі процеси проявляються, при підготовці викладачів та спеціалістів з політологічної освіти в 

Університеті Фошен: інститут політологічної освіти поєднує кафедру політологічних наук, 

марксизму-ленінізму, історіографії, педагогіки та психології3. Освітні плани щодо підготовки кадрів 

з цієї галузі знань, як і з інших, здійснюється централізовано Міністерством освіти та обов’язкові для 

всіх вищих навчальних закладів всіх форми власності. 

Науковці відзначають, що політологічна освіта у Китаї формується для конкретної мети а саме, 

затвердження влади однієї партії над усім суспільством. Зі школи і до вищих навчальних закладів 

особи отримують політологічну освіту, що залежить від принципів комуністичної сили4. 

За останні два десятиліття розвиток інформаційного простору і захист Китаю суттєво 

змінюється. КНР нарощує захист своєї інформаційної системи і баз даних, а органи управління 

встановлюють нові межі заборон в інформаційному просторі. У сучасному світі збільшуються 

хакерські атаки, які отримують бази даних, які слабо захищенні. Для Китаю важливо, також приймати 

участь у створенні загальної державної системи захисту, що буде показником захисту власних 

громадян так і країни в цілому. 

До найновітніших заборон відносяться обмеження зберігати дані про користувачів з КНР поза 

територіальними межами самої країни. В силу таких обмежень, органи влади уже надіслали 

попередження з потребою збільшити контролю з метою захисту даних оператору он лайн замовлення 

послуг таксі, оскільки їх акції розміщені на фондовому ринку, який знаходиться в Сполучених 

Штатах Америки. 

Так званні технологічні експерти в Китаї досліджують можливі слабкі місця в інформаційній 

системі загалом і створюють обмеження для публічного обговорення слабких аспектів окремих баз 

 
1 Там само, 193. 
2 Там само. 
3 Черняк Д.С. (2011) Політична освіта, як один з чинників демократизації суспільства. Соціальна психологія, 2, 40. 
4 Там само. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 6 2021 

 41 

даних, які можуть бути використанні проти таких систем даних. Тобто сучасний механізм захисту 

національних інтересів та інформаційної системи загалом політична еліта Китаю формує 

за допомогою ряду обмежень та заборон, як єдине локальне джерело впливу на інформаційні потоки 

та мобільність інформації, її обробку та використання у індивідуальних цілях великих політичних 

гравців світу. 

Так, нові правила які розпочинають діяти з вересня місяця, підготовлені органами управління 

КНР, регламентують заборону збирати, продавати та публікувати відомості щодо проблем в захисті 

мережевого продукту. Якщо громадянином чи експертом було помічено таку уразливість, то варто в 

першу чергу повідомити уряд, який відшукає механізм для усунення недоліків. Обов’язковою умовою 

та забороною є передача інформації про уразливість міжнародним організація чи окремим суб’єктам, 

якщо вони не є виробниками цього продукту. 

До центральних органів управління Китайської Народної Республіки, які діють та контролюють 

питання захисту кіберпростору відносяться: управління КНР з питань кіберпростору, поліція, галузеві 

міністерства, уряд. 

Відносно управління по питанням кіберпростору, то його ще називають Адміністрацією 

кіберпростору Китаю, саме цей орган є ядром регулювання інформації, її допустимості, нагляду та 

контролювання інтернет простору в межах Китайської народної республіки. Даний орган був 

заснований у 2014 році, як сучасний інформаційний інститут у структурі політичної системи. 

Однак, ще у 2011 році було створено окремий орган Національне Інтернет інформаційне бюро, 

яке було підзвітне Міністерству промисловості та інформаційних технологій, основною метою якого 

було розвиток інформаційних технологій та координування загальних умов щодо інформаційної 

безпеки в країні. Разом з тим, уряд як орган, який у практичній дійсності зустрічається з проблемами 

протиборства та непорозумінь з використанням кіберпростору, ініціював створення окремого органу 

для впливу на процеси в мережі Інтернет. Оскільки, функції спостереження та координації 

не допомагали результативно впливати на окремі випадки інформаційного хаосу. 

Тому, окрім управління КНР з питань кіберпростору, було сформовано Державну 

інформаційну мережу Інтернет. Так, Державною радою КНР прийнято нормативно-правові основі, 

які надають повноваження органам управління кіберпростору конкретні повноваження 

контролювати інформаційний вміст в Інтернеті. Важливу роль в системі органів контролю надано 

правоохоронним органам, з метою нагляду та управління за інформаційним контентом, а 

найголовніше наявністю можливостей застосування впливу на порушників правил використання 

внутрішнього кіберпростору Китаю. 

Ще одним важливим елементом контролю стали підрозділи з бізнес департаментів, які були 

частиною п’яти бізнесових відділів, це такі, як: Бюро роботи з коментарями в Інтернеті, Бюро 

управління мобільними мережами, Бюро соціальної роботи в мережі, Бюро міжнародного 

співробітництва та Кібер Бюро координації безпеки. Такий поділ галузевого спрямування демонструє 

появу чіткого механізму дії та конкретний контент в інформаційному просторі, з чітким механізмом 

впливу та конкретною мірою відповідальності в вигляді заборон та обмежень в публікації, видалення 

її з мережі. 

Що стосується формування окремих напрямків законодавчої діяльності, потреби нормативного 

врегулювання заходів впливу та визначення міри повноважень, то у 2018 році Комуністична партія 

Китаю офіційно оприлюднила створення комітетів у напрямках всебічного поглиблення реформ, 

кібербезпека та інформація, фінансово-економічний комітет та група закордонних справ. Пріоритет 

такої діяльності посилює можливість прийняти рішення в напрямку мережевої безпеки за допомогою 

збільшення повноважень окремим підрозділам галузевого спрямування. 

Організація системи управління питаннями кіберпростору у Китаї зосереджує свою увагу 

на створені комплексу правових норм, які допоможуть впровадити основні принципи, щодо 

розповсюдження інформації в інформаційному просторі на території країни, таким чином, щоб її 

не можливо було використати проти самої країни чи окремих її громадян. Окрім того, важливим 

завданням для усіх підрозділів, які мають відношення до інформаційних потоків координувати та 

посилювати управління над інформаційним змістом Інтернету. 

Тобто враховуючи усе вищезазначене, бачимо, що за останнє десятиліття система органів 

управління та координації інформаційними потоками у Китаї суттєво розвинулась та реформувалась. 

До уповноважених суб’єктів поставлено чіткі завдання та наділено рядом повноважень. Їх роль для 

захисту кіберпростору досить серйозна та відповідальна. Зміни відносяться і до напрямку 
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безпосередньої діяльності і сфери нормативного забезпечення для наділення чіткими 

повноваженнями, що показує цілісність та структурованість реформаторських дій у напрямку 

кіберзахисту країни. 

Під час дослідження Китайської Народної республіки стає чітко зрозуміло, що в сучасному 

китайському суспільстві національні інтереси стоять на вищому рівні ніж права та свободи людини і 

громадянина. Говорити, що це як негативне явище для сучасного геополітичного світосприйняття 

можливо, однак вникаючи їх внутрішню політичну систему, враховуючи історичні, культурні, 

політико-правові цінності можливо стверджувати, що саме такі пріоритети та акценти у прийнятті 

політичних рішень допомагають КНР залишатися країною з високим економічним потенціалом, 

конкурентним представником прогресивних країн світу. 

В свою чергу варто відзначити, що в силу ряду негативних аспектів захист національних 

інтересів Китаю у кіберпросторі продовжує удосконалюватись та індивідуалізуватись під власні 

інтереси та пріоритети. Роль системи органів управління у впливі на кіберпростір висока та чітко 

орієнтована. Сформовано державні органи, які відповідають за дану сферу. А найголовніше, це 

суспільне мовчазне визнання санкційної системи кібернетичного управління в державі, що 

не потребує міжнародної критики та осуду, адже міжнародна спільнота акцентує власний пріоритет 

це інтереси, права та свободи людини, якщо громадяни Китаю в більшій мірі позитивно сприймають 

систему управління, вирішення проблем та кіберконфліктів, тому можна стверджувати, що інтереси 

та права людини у Китаї повністю влаштовують її громадян. 

Окрім того, захист національних інтересів Китаю в кіберпросторі продовжує удосконалення в 

межах інформаційного простору країни. Органи управління працюють над відповідністю контенту 

допустимим правилам розповсюдження внутрішньодержавної інформації, а також моніторингом 

можливих вразливих систем та зовнішніх загроз. Політична система містить чітку ієрархію і таким 

самим чином формує механізми для захисту національних інтересів. 
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МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
В УКРАЇНІ 

It is stated that in Ukraine communication has become an important area of activity of political 
actors and institutions, in particular, in the system of local self-government. Communication 
interactions take place within the specified system with the participation of institutions of the 
executive branch of government in the non-institutional plane, for this reason, the circle of 
subjects of communication is constantly increasing. This conditioned the need to streamline and 
structure the communication component of regional policy, considering the institutional, 
corporate, and individual needs of political subjects, and also the demand of the society for the 
openness of public authority. 
Given the defined need, the author proposes a two-level model of effective communication in the 
system of local self-governance in Ukraine. It covers the levels of internal and external 
communication. On the first level: interparty cooperation takes place (interaction between party 
organizations, between factions in councils, between party members within the limits of work of 
standing commission to ensure effective work of the representative body); integrative interaction 
(communication between local government administration and executive authority); inter-
budgetary interaction on the level «region – center»; consolidation of authorities (balancing and 
harmonization of the functions of newly formed councils of different levels). The second (external) 
level covers institutional inclusion as a means of increasing the presence of local government 
bodies and their officials in the life of the community through cooperation with civil society 
organizations; interaction with individual communicators through the ability of a citizen personally 
or on behalf of a particular community to send inquiries and to express an opinion; informing as a 
one-way communication of representatives of local government bodies; reputational 
programming as a tool of political, especially electoral technologies. 
Keywords: political communication, local self-government, decentralization, public policy, civil 
society, political technologies, political institution, political party. 

Постановка проблеми. Політичні комунікації, або комунікативні процеси на «вході» 
і «виході» політичної системи, завжди перебували у центрі уваги вітчизняної та зарубіжної 
політології. Зазвичай актуалізувалися технологічні аспекти таких взаємодій, цілі комунікації та 
інструменти її реалізації. Інституційно викликали цікавість політичні еліти, гілки влади, партії, 
зв’язки з громадськістю. У новітніх умовах, коли децентралізація стала лейтмотивом системних 
перетворень в державі, акцентується політична комунікація різних рівнів та відповідні суспільно-
політичні інтеракції. Отримавши більші повноваження, а разом із ними і відповідальність, органи 
місцевого самоврядування (далі – МСВ) відчули потребу в більш інтенсивних 
внутрішньоінституційних та зовнішніх контактах. Частина з них передбачена нормами 
законодавства, частина зумовлена обставинами політичної боротьби, конкуренції, а також запитами 
суспільства (прихильників, виборців, активістів тощо). Відтак важливо з’ясувати природу потреб 
комунікації у системі місцевого самоврядування, способи їх задоволення між різними комунікантами, 
а також визначити модель, в межах якої вказані процеси оптимізуються. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика, що уособлює предметне поле 

дослідження, у своєму аналізі спирається на роботи, присвячені моделям комунікації (Е. Гоффман, 

У. Еко, Ф. Елліотт, Е. Катц, Дж. Кері, П. Лазерсфельд, Г. Лассвел, У. Уївер, К. Шеннон, У. Шрамм, 

Р. Якобсон та ін.), теоріям політичної комунікації (Ю. Ганжуров, С. Ганущин, А. Данько-Сліпцова, 

С. Денисюк, М. Остапенко та ін.), комунікативному потенціалу політичних інститутів (І. Бутирська, 

В. Гошовська, Ю. Кокарча, Є. Романенко, Ю. Тищенко та ін.), специфіці реалізації комунікативної 

функції органами місцевого самоврядування (В. Гулай, Л. Демчина, І. Клименко, К. Мануілова, 

О. Руденко, В. Чмига, Т. Шлемкевич, С. Штурхецький та ін.). Теоретичний досвід, сформований 

у науковому доробку згаданих і не тільки авторів, дозволив ґрунтовно проаналізувати стан 

комунікативних взаємодій у вітчизняній системі МСВ та визначити потреби галузі. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ політики характеризується трансформацією 

сприйняття комунікації із засобу узгодження позицій та інтересів на ключовий інструмент політичної 

конкуренції, розширення впливу, формування команд і стабільного функціонування політичних 

інститутів. Комунікація – це ще й запит суспільства на новий рівень взаємодії зі сферою політики, 

зокрема, й у системі місцевого самоврядування. Воно, за визначенням М. Остапенко, входить 

до широкого кола суб’єктів політичної комунікації1. А у трактуванні Ю. Ганжурова, органи МСВ 

належать до інституціональних суб’єктів політичної комунікації разом із главою держави, 

парламентом, урядом, судовою гілкою влади, політичними партіями тощо2. 

В. Чмига та О. Руденко трактують комунікативний процес у місцевому самоврядування як хід 

становлення, розвитку і функціонування соціальної системи МСВ, який забезпечує зв’язок між 

людьми і їхніми спільнотами, інституціями; сприяє накопиченню, збагаченню та збереженню 

соціального досвіду членів територіальної громади; допомагає розподілу й організації праці та 

спільної діяльності; є передумовою трансляції культури3. Дослідники вказують, що комунікативним 

простором місцевого самоврядування є «сукупність комунікативних та інформаційно-

комунікативних взаємодій суб’єктів комунікації, об’єднаних спільною територією, фаховими 

знаннями та статусно-рольовими правилами, що визначає їхню комунікативну поведінку4. 

Комунікативні взаємодії у місцевому самоврядуванні давно вийшли за суб’єктні межі 

відповідних органів. На сьогодні значні обсяги таких контактів відбуваються у міжінституціональній 

площині (наприклад, щодо бюджетного процесу), у позаінституціональному вимірі (з організаціями 

громадянського суспільства, окремими громадянами). Ці процеси, передусім, пов’язані з активною 

фазою системних реформ, як-то децентралізаційна (включно з бюджетною децентралізацією). Саме 

обсяг повноважень, на нашу думку, прямо пропорційно впливає на рівень затребуваності 

комунікативних обмінів між владою та суспільством. 

Після прийняття нового Виборчого кодексу в Україні посилилося політичне значення партій, 

особливо на місцевому рівні, адже чинник партійної приналежності став відігравати провідну роль 

під час формування більшості представницьких органів влади у регіонах. Якщо раніше територіальні 

організації політичних партій були інструментом досягнення загальних цілей партійного керівництва 

та лобістських груп (потрапляння до парламенту, перемога кандидата, висунутого партією), то в 

умовах самоврядності новостворених об’єднаних територіальних громад партійні осередки самі 

напрацьовують механізми та ресурси для конкурування на місцевому рівні5. Тому й партійні та 

міжпартійні комунікації набули нового значення і впливів. Так, регламентуючи загальний порядок 

висування кандидатів організацією партії, Виборчий кодекс надав особливого значення конференціям 

організацій партій, де вони формують список своїх кандидатів. Ця процедура залишається одночасно 

і важливою публічною частиною участі партійних структур у політичному процесі, і формою прямої 

внутрішньопартійної комунікації. Однак, як уже зазначалося у наших попередніх наукових розвідках, 

з боку політичних партій має відбутися активізація інформаційно-комунікативної функції на всіх 

рівнях партійної структури, адже саме комунікація забезпечує координацію принципових позицій як 

партійного будівництва, так і міжінституціональної взаємодії6. 

 
1 Остапенко, М. (2012). Політична комунікація: теоретичні аспекти дослідження. Політичний менеджмент, 3, 141. 
2 Ганжуров, Ю. (2004). Політична комунікація: проблеми структуризації. Політичний менеджмент. 2, 125. 
3 Чмига, В., Руденко, О. (2013). Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні. Київ: НАДУ, 27. 
4 Там само. 
5 Комарницький, В. (2020). Місцеві організації політичних партій України в умовах реформи децентралізації. 

Політикус, 1, 26. 
6 Там само, 28. 
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Потреба комунікувати об’єктивно зумовлена і переплетінням функцій інституцій різних рівнів, 

які й дотепер не узгоджені у законодавчій площині, а також форматом нової організації місцевої 

влади, коли повноваження зосереджені у невеличких громадах, а не у великих об’єднаних районах. 

На нашу думку, саме чинник потреби та комунікативні ролі визначають ефективність моделі 

комунікації, тобто системного її бачення у місцевому самоврядуванні. Відповідно до такого підходу 

виокремлюємо дворівневу модель, яка формує рівні внутрішньої та зовнішньої комунікації (рис. 1). 

Рівень внутрішньої комунікації характеризується такими практиками: 

– міжпартійна кооперація – передбачає взаємодію між партійними організаціями регіону, 

фракціями у межах представницького органу місцевого рівня, партійцями у рамках роботи постійних 

комісій для забезпечення ефективної роботи ради. Важливість міжпартійної кооперації доводить 

політична криза, яка виникла восени у Закарпатській області, коли обласні депутати двічі впродовж 

короткого періоду відправляли у відставку голову облради1. У цей же час через застосування 

маніпулятивних прийомів (повідомлення про мінування адміністративної будівлі) не відбулося кілька 

запланованих сесій Закарпатської обласної ради; 

– інтегративна взаємодія на рівні регіону. Йдеться про комунікації між органами місцевого 

самоврядування та виконавчої влади – рад та адміністрацій. Така взаємодія особливо підкреслена 

децентралізаційними процесами, які, з одного боку, значно розширили повноваження місцевих рад, 

з іншого, залишили значний апарат місцевих органів державної виконавчої влади з галузевими 

функціями, які передбачають узгодження дій та рішень, консультації з представниками МСВ. 

Інтеграція зусиль та повноважень різних ланок влади на місцях є запорукою стабільного розвитку 

громад і їхнього добробуту, врахування реальних потреб та потенціалу регіонів у реалізації 

державних програм та стратегій; 

– міжбюджетна взаємодія на рівні «регіон – центр», яка зумовлена змінами до Податкового та 

Бюджетного кодексів та пов’язана зі збільшенням бюджетних повноважень органів МСВ, які 

здійснюються у контексті дворівневої системи взаємовідносин. Поєднання у структурі місцевих 

бюджетів надходжень з місцевих та загальнодержавних податків і зборів актуалізують питання 

побудови ефективної комунікації між центральними органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування з метою «формування бюджетної грамотності, поліпшення системи 

управління місцевими фінансами і підвищення знань профільного законодавства для працівників 

фінансових підрозділів по цілій країні»2; 

– консолідація повноважень – один із ключових викликів для реформи децентралізації 

на місцевому рівні, який полягає у збалансуванні та гармонізації функціональної надбудови 

новостворених рад різних рівнів, що особливо відчутно затребувано для діяльності районних рад. 

Наразі в Україні «проєктними нормами пропонується визначити однакові повноваження для 

сільських, селищних та міських рад та їхніх виконавчих органів у різних сферах»3. Маються на увазі 

норми нового законодавства, яке розробляється за участі усіх сторін-розробників децентралізаційної 

реформи, а значить до комунікації залучені не лише представники МСВ, але й експертні кола, 

правники, урядовці та парламентарі; 

Рівень зовнішньої комунікації уособлюють цільові взаємодії з певними категоріями, зокрема: 

– інституціональна інклюзія як засіб збільшення присутності інституцій місцевого 

самоврядування та їхніх функціонерів у житті громади за допомогою співпраці з організаціями 

громадянського суспільства, місцевим активом. Така комунікація здійснюється організовано 

у форматі зустрічей, консультацій, громадських обговорень і передбачає формування регіональних 

програм розвитку чи розробку управлінських рішень з урахуванням думки населення через його 

представників; 

– взаємодія з індивідуальними комунікаторами – важливий та затребуваний у сучасних 

умовах формат комунікації, який ґрунтується на можливості громадянина персонально або 

одноосібно від імені певної спільноти здійснювати запити чи висловлювати позицію. Передусім, 

 
1 Семенюк, А. (2021). Олексія Петрова вдруге звільнили з посади голови Закарпатської облради. Zaxid.net. 

<https://zaxid.net/deputati_zakarpatskoyi_oblradi_povtorno_vidpravili_oleksiya_petrova_u_vidstavku_n1530295> 

(2021, листопад, 22). 
2 Улютін, Д. (2020). Бюджетна децентралізація: головні виклики та досягнення. Децентралізація. 

<https://decentralization.gov.ua/news/12661> (2021, листопад, 22). 
3 Негода, В. (2021). Розмежування повноважень: на розгляд Уряду направлені важливі законопроекти. 

Децентралізація <https://decentralization.gov.ua/news/13765> (2021, листопад, 22). 

https://zaxid.net/deputati_zakarpatskoyi_oblradi_povtorno_vidpravili_oleksiya_petrova_u_vidstavku_n1530295
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ідеться про забезпечену опцію ініціювання та підтримки електронних петицій, участь у формуванні 

бюджетів громадської ініціативи та бюджетів участі, можливість подання запитів до уповноважених 

органів місцевого самоврядування, використання сервісу «Відкрите місто» та ін. Наприклад, станом 

на кінець листопада 2021 р., у Єдиній системі місцевих петицій таких було подано майже 5 тис. 

(наразі активні 243), за які проголосували понад 800 тис. осіб1; 

– інформування як одностороння комунікація органів місцевого самоврядування та їхніх 

уповноважених посадових осіб – це функція, яку, так чи інакше, мають виконувати органи МСВ, 

інформуючи про свою роботу, заплановані проєкти, звітуючи про реалізовані програми тощо. 

Виконувати вказану комунікативну функцію можуть безпосередньо посадовці місцевого 

самоврядування, уповноважені ними особи, відповідні відділи у структурі виконавчих органів 

представницької влади на місцях. Майданчиками для інформування населення переважно є сайти 

органів МСВ, сторінки у соціальних мережах, інші онлайн-платформи, телебачення, друковані ЗМІ 

тощо. Аудиторія, яка може бути охоплення таким інформуванням, зростає з року в рік, а 

за допомогою технологій таргетингу вона стає цільовою для місцевої влади; 

– репутаційне програмування як інструмент політичних, передусім виборчих технологій. Ця 

робота на рівні зовнішньої комунікації – важлива складова діяльності політичних акторів, партій, 

посадовців органів місцевого самоврядування, адже вона забезпечує «підігрівання» виборців 

у міжелекторальний період, зв’язок із прихильниками, іміджеве позиціонування, комунікацію 

політика із опонентами або опонування їм на власному «полі» тощо. Така комунікація можлива як 

на відкритих зустрічах, так і в рамках активностей у соціальних мережах, де, на відміну від потреб 

попереднього виду взаємодій, важливо спонукати і забезпечувати зворотній зв’язок. Також 

до репутаційного програмування, як правило, залучені засоби масової інформації, лідери громадської 

думки, політичні технологи тощо. 

 

 

 

Рис. 1. Дворівнева модель ефективної комунікації у системі  

місцевого самоврядування в Україні 

 
Джерело: розроблено автором 

 

 

 
1 Єдина система місцевих петицій (2021). Головна сторінка <https://petition.e-dem.ua/> (2021, листопад, 23). 
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Наголосимо, що описані в моделі активності в межах внутрішньої та зовнішньої комунікації 

у системі місцевого самоврядування є зрізом інституційних, корпоративних та індивідуальних потреб 

регіонального політичного класу, а також нагальною необхідністю процесу підвищення рівня 

відкритості публічної влади. Реформа децентралізації лише посилила ці два чинника. Водночас, 

розвиток інформаційно-комунікативних технологій розширив можливості та набір засобів для 

реалізації вказаних комунікацій, збільшення залученої аудиторії та забезпечення зворотного зв’язку. 

Ще один важливий аспект – наявність базових нормативних умов для комплексного просування 

запропонованої моделі, з баченням комунікативних процесів якої, наприклад, резонують ключові 

принципи, зафіксовані у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Йдеться, 

передусім, про «принцип гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними 

громадами органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб» (ст. 4), відповідальність 

за дотримання вказаних положень голів рад (ст. 55, п. 14), відкритість проведення сесій та 

забезпечення оприлюднення їхніх рішень (ст. 46). А ст. 42 Закону закріплює обов’язок сільських, 

селищних, міських голів щонайменше раз на рік звітувати про свою роботу перед територіальною 

громадою на відкритій зустрічі з громадянами1. У той же час, зауважимо, що потреба в оновленому 

законі про місцеве самоврядування в Україні давно назріла, більше того, вона вже підкріплена 

кількома розробленими законопроєктами, які стосуються розподілу та збільшення повноважень 

органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою. 

Ухвалення нового закону разом із внесенням змін до Конституції України щодо децентралізації – 

умова успішного просування другого етапу реформи. 

Вочевидь, зараз Україна потребує додаткових зусиль для оптимізації закладених до моделі 

параметрів комунікації, позаяк, судячи з даних соціологічних опитувань, суспільство не лише не відчуло 

покращень від упровадження реформи децентралізації, але й демонструє зниження рівня готовності 

до громадської участі. Так, за даними дослідження Центру Разумкова «Оцінка громадянами України 

наслідків реформи децентралізації і готовність брати участь у житті місцевої громади. Бачення ролі 

бізнесу в розвитку громад» (травень, 2021 р.), щодо намірів громадян брати участь у громадських 

слуханнях, засіданнях органів місцевого самоврядування, роботі громадських рад зберігається негативна 

динаміка, у порівнянні з 2017 р.2. Припускаємо, що брак інформації та комунікативних взаємодій 

не дозволяє членам громад відчути свою причетність до розробки і втілення програм розвитку свого краю 

та зацікавленість влади в діалозі з суспільством. Політологиня Т. Шлемкевич обґрунтовує, що відсутність 

належної комунікації місцевої влади з громадою від самого початку процесу її об’єднання та нездатність 

останньої до оптимізації цього процесу через брак відповідного кадрового наповнення, кваліфікаційних 

навчань, некоректний вибір стратегічних пріоритетів послаблюють спроможність утворених ОТГ 

формувати та реалізувати ключові орієнтири їхнього розвитку3 

На думку професора В. Гулая, серед стратегій, спрямованих на підвищення взаємодії органів 

місцевого самоврядування в Україні, чільне місце повинно відіграти активне використання 

інструментів електронного урядування, а також формулювання й практична реалізація стратегії 

інформаційної відкритості органів МСВ як складової ширшої проблематики інформаційної 

відкритості влади загалом4. Вітчизняний дослідник Є. Романенко запропонував алгоритм організації 

контролю інформаційних потоків у системі відносин «орган державної влади – громадськість», який 

локалізував би комунікативні помилки на рівні зовнішньої комунікації за допомогою таких кроків: 

– створення структурного підрозділу, який відповідає за стратегію і тактику комунікативної 

взаємодії органу державної влади і громадськості; 

 
1 Закон України про місцеве самоврядування в Україні (зі змінами), 1997 (Верховна Рада України).  

Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> 

(2021, листопад, 24) 
2 Центр Разумкова (2021). Оцінка громадянами України наслідків реформи децентралізації і готовність 

брати участь у житті місцевої громади. Бачення ролі бізнесу в розвитку громад (травень, 2021) 

<https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-ukrainy-naslidkiv-reformy-

detsentralizatsii-i-gotovnist-braty-uchast-u-zhytti-mistsevoi-gromady-bachennia-roli-biznesu-v-rozvytku-gromad-

traven-2021r> (2021, листопад, 24). 
3 Шлемкевич, Т. (2020). Інформаційно-комунікаційний вимір сучасної політичної системи України: 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 134. 
4 Гулай, В. (2015). Політико-комунікативні стратегії і практики взаємодії органів місцевого самоврядування 

України та Польщі. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 27, 92-93. 
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– забезпечення доступу керівнику такого структурного підрозділу до інформації про всі 

державно-управлінські рішення, які перебувають на етапі підготовки та виконання; 

– кожен орган державної влади повинен мати чітко визначений перелік офіційних 

«ньюзмейкерів», які організовують, проводять певні комунікативні заходи із реалізації спеціальних 

проєктів (презентаційна діяльність), позиціонують їх у ЗМІ1. 

Констатуємо, що такі практики в Україні починають здійснюватися включно й через 

проведення громадських слухань і публічних обговорень, звітів голів рад та ін. Зокрема, останні 

набувають особливого значення у форматі реакцій (дописів, коментарів, уподобань) у соціальних 

мережах, які з неформальних ресурсів перетворилися на напівофіційні «громадські приймальні» 

політиків центрального та регіонального рівнів. До прикладу, міські голови обласних центрів, що під 

час виборів 2020 р. здобули перемогу за підсумками першого туру, мають активні профілі 

у соцмережі Facebook з аудиторією чисельністю від 8 тис. ос. (А. Райкович, міський голова 

Кропивницького) до 117 тис. ос. (С. Надал, міський голова Тернополя) та 233 тис. ос. (В. Кличко, 

міський голова Києва)23. І хоча присутність в Інтернеті – це вимога часу для сучасних політиків, їхня 

зацікавленість і в такій формі активності – це чинник конкурентоспроможності, а в межах нашого 

дослідження – засіб оперативної відкритої комунікації. 

Висновки. Отже, у дослідженні обґрунтовано, що комунікації у системі місцевого 

самоврядування – це не умовний атрибут демократизації регіонального сегменту влади у контексті 

децентралізаційної реформи, а невід’ємна частина функціонування органів МСВ, діяльності її 

керівників та уповноважених осіб. Запропонована дворівнева модель ефективної комунікації 

відповідає принципам відкритості публічної влади, запитам суспільства на прозорість ухвалення 

управлінських рішень, вимогам реформи децентралізації, а також нормам чинного законодавства, 

яким регламентовано повноваження об’єднаних територіальних громад. З іншого боку, чітка 

структурація потреб, які лягли в основу конструювання представленої моделі, дозволяє оцінити 

ефективність фактичної реалізації напрямків комунікації на прикладі конкретної громади, органу 

місцевого самоврядування, посадовця, низової організації політичної партії тощо. 
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SOCIAL NETWORKS  

AS AN INNOVATIVE ELEMENT  

OF VIRTUAL POLITICAL COMMUNICATION 

Світлана Внучко 

Альона Мазурчук 
Київський національній університет ім. Тараса Шевченка, Україна 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ  

ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ВІРТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

The article considers the phenomenon of social networks as an element of virtual political 
communication from the standpoint of innovative forms of infocommunicative interaction. Social 
networks are defined as a full-fledged media resource: an information source, a platform for public 
discourse and a platform for the formation of public opinion and mood. The authors emphasize 
that social networks offer modern, simpler ways of communication and interaction, form a new 
type of information and communication space and become a kind of innovative platform for 
political communication. The transformation of the political communication system caused by the 
active digitalization of general communication processes is analyzed. The peculiarities of the 
transition from the vertical interaction of the state and the citizen to a more open 
infocommunicative system – horizontal – are determined. The advantages and disadvantages of 
social networks in the system of political communication are considered. The problems of virtual 
political communication require a deep scientific understanding, in particular, the role of social 
networks in the foreign communication system of society is one of the priority areas of research 
in modern political science. Today, social networks are becoming a full-fledged media center, 
creating not only additional opportunities and mechanisms of communication, forming new forms 
of interaction and influence, they become a strong political resource by influencing socio-political 
sentiments and thoughts. At the same time, despite the many significant advantages and 
opportunities, the political participation of society within social networks is not limited to the level 
of political debate but is used in the interests of individual political actors as a tool of political 
propaganda, "soft power" and manipulation. Social networks are becoming a strong political 
resource, a tool of organization and a means of manipulating public consciousness. 
Keywords: social networks, network communities, political communication, infocommunication 
technologies, public opinion. 

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку технологічних можливостей 

характеризується глобальною оптимізацією комунікаційних процесів, удосконаленням та 

становленням нових форм і засобів передачі інформації. Характерними рисами такої 

інфокомунікативної динаміки є її масштаби і швидкість – кількість та якість передачі інформації. 

Сучасні комунікативні процеси обумовлені рівнем розвитку технологій та інновацій, зокрема, 

розвитком мережі Інтернет. Інтернет – це комунікаційний медіум, який вперше зробив можливим 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 6 2021 

 51 

спілкування людей з багатьма іншими у будь-який момент часу і у глобальному масштабі1. 

Інформаційно-технологічний потенціал сучасних комунікаційних можливостей обумовив 

формування нового типу суспільства – інформаційне або мережеве суспільство. 

Найпопулярніший продукт інформаційно-технологічного прогресу сучасності, зокрема, 

у комунікативному вимірі – це, безперечно, соціальні мережі. Головне завдання, вирішення якого було 

покладене на соціальні мережі на момент їх створення – це комунікація та обмін інформацією. Проте, 

в наш час соціальні мережі не обмежуються лише комунікацією. Суспільний інформаційно-

технологічний розвиток створив новий мережевий алгоритм взаємодії суспільства, який охоплює різні 

рівні та сфери суспільного життя. Соціальні мережі сьогодні є не тільки майданчиком для комунікації, 

а й повноцінним медійним ресурсом, який відповідає практично всім потребам і запитам аудиторії2. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження соціальних мереж як 

елементу віртуальної політичної комунікації в науковій літературі присвячено багато досліджень, 

зокрема, це праці Д.Белла, Ю. Габермаса, М.Кастельса, Й.Масуди, А. Тоффлера та багатьох інших. 

Серед українських науковців увагу даній проблематиці приділяють Г. Почепцов, В. Бебик, 

В. Коляденко, П. Олещук та ін. 

Мета статті: розглянути феномен соціальних мереж як інноваційного елементу віртуальної 

політичної комунікації. 

Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток інноваційних технологій у вимірі масових 

комунікацій розширили рамки реалізації політичних практик. За останнє десятиріччя публічна 

політика вийшла за межі класичного політичного процесу, зокрема, у контексті комунікативних 

взаємодій. В процесі політичної комунікації новітні технології та інноваційні засоби зв’язку 

відіграють важливу роль, створюючи прямі і досить ефективні канали передачі інформації. 

Внаслідок кризи суспільної довіри до влади, через що порушився баланс рівня довіри до засобів 

масової інформації (ЗМІ), соціальні мережі увійшли у політичний простір як альтернативний 

інформаційно-комунікативний майданчик. Роль засобів масової інформації зрівнялася із роллю 

соціальних мереж в системі комунікативних технологій, що використовуються у політичному PR та 

політичному маркетингу. Даний тренд забезпечує динамічний розвиток та удосконалення форм та 

методів політичної комунікації. Соціальні мережі мають суттєві переваги: формують довіру, 

персоніфікуючи політичний процес та скорочують дистанцію між політичними акторами і 

громадянським суспільством. Забезпечують певний кількісний імпульс, який дозволяє охопити групи 

населення, що виникають внаслідок індивідуалізації форм спілкування і які, зазвичай, важко або, 

навіть, неможливо охопити за допомогою традиційних засобів масової інформації. 

Соціальні мережі формують новий вид політичного інформаційно-комунікативного простору 

та стають своєрідним інтерактивним майданчиком політичної комунікації. Вони пропонують нові, 

більш простіші способи спілкування та взаємодії органів влади з громадянським суспільством. 

Політична комунікація орієнтована на управління інформаційним процесом, тому, на відміну 

від звичайних засобів обміну інформацією, перевагу буде надано тим, що включають можливість 

впливу на громадську думку. В умовах сьогодення обсяги інформаційних меседжів невпинно 

збільшуються, створюючи проблему інформаційного перевантаження суспільної свідомості та 

обмежуючи можливість її об’єктивного сприйняття громадськістю. У зв’язку з цим управління 

інформаційним процесом ускладняється. 

Усвідомлюючи масштаби та можливості віртуального комунікативного простору, політичні 

актори досить швидко та активно почали освоювати та використовувати даний інструмент, який 

дозволив скоротити дистанцію з суспільством. Станом на липень 2021 року загальна кількість 

користувачів мережі Інтернет досягла 4,8 млрд, що становить 60,9% від усього населення планети, а 

кількість активних користувачів соціальних медіа сягає 4,48 млрд – 56,8% світового населення3. 

Зважаючи на те, що серед активних користувачів Інтернет-мережі, здебільшого, переважає 

молодь, віртуальна взаємодія є найефективнішим інструментом політичної комунікації з даною 

 
1 Кастелье, М. (2004). Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе.  

Библиотечно-информационный комплекс<http://www.library.fa.ru/files/Kastels.pdf> (2021, червень, 03). 
2 Морозова, А. А. (2019). Мультимедийные возможности социальной сети ВКонтакте. Знак: проблемное поле 

медиаобразования <https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-vozmozhnosti-sotsialnoy-seti-vkontakte/viewer> 

(2021, липень, 12). 
3 DataReportal (2021). Digital 2021 July Global Statshot Report  

<https://datareportal.com/reports/digital-2021-july-global-statshot> (2021, вересень, 21). 

http://www.library.fa.ru/files/Kastels.pdf
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соціальною групою. Тому соціальні мережі є найбільш оптимальним джерелом та ефективним 

каналом передачі інформації для молоді. 

Кожна соціальна мережа, в залежності від її типу, дає різний інструментарій для реалізації 

різноманітних підходів передачі інформації – комунікативно обумовленого, особистісно-

детермінованого і маніпулятивного1. Соціальні мережі сформували певну окрему соціальну реальність, 

котра не обмежується принципами віртуалізації, межі її можливостей та впливу лише зростають і 

невпинно розвиваються. Наслідки такої комунікації виходять за межі соціальних мереж, що і визначає 

їх як ефективний різновид та інструмент політичної комунікації – віртуальна політична комунікація. 

Віртуальну політичну комунікацію можна охарактеризувати як соціально-інформаційне поле 

політики сформоване на базі Інтернет-технологій. Віртуальна політична комунікація – це новітня 

медіа-система, яка поєднала у собі принципи інтерактивності – взаємодії політичного і суспільного 

вимірів, комунікації – обміну інформацією та сприйняття індивідом суспільно-політичних процесів 

в цілому. 

Кожна державна установа, політичні і громадські діячі активно ведуть свої офіційні сторінки 

у соціальних мережах, де висвітлюють інформацію відносно своєї діяльності. Дана інформація 

вважається офіційною, тому відповідні публічні записи мереж все частіше включаються в традиційне 

висвітлення політичних подій засобами масової інформації. Популярність мережевих інформаційних 

ресурсів, на відміну від стандартних веб-сайтів та порталів, також обумовлена можливістю прямої 

участі громадян у обговоренні політичних питань та прийнятих рішень. 

ХХІ століття відкрило світовій політичній практиці новий етап, становлення якого 

обумовлювалось активним залученням громадян до обговорень політичних рішень. Така практика мала 

на меті сформувати так звану систему громадського контролю: підвищення якості прийнятих рішень, 

надати не лише можливість висловлення громадської оцінки, але й залучити суспільство до участі 

у виробленні консенсусних підходів у розумінні перспектив, загроз та наслідків вирішення тих чи інших 

проблем. В перспективі, впровадження даного принципу посилювало б можливість імплементації 

прийнятих рішень без серйозних перешкод та громадянського опору. Інноваційні цифрові можливості 

комунікативної сфери в межах суспільно-політичних відносин могли б сформувати ефективну систему 

взаємодії громадянського суспільства з державою. Тому цифрова трансформація комунікативної 

системи, що характеризується переходом від вертикальної взаємодії держави і громадянина до більш 

відкритої – горизонтальної, попередньо дозволила розглядати соціальні медіа як можливість 

становлення нової офіційної платформи суспільно-політичних дискусій. 

Класична «вертикальна» інфокомунікативна система характеризується односторонньою 

подачею інформації, обмежується функцією інформування – повідомлення, де практично відсутній 

зворотній зв’язок. 
 

 
 

Рис. 1. «Вертикальна» інфокомунікативна система 

 
Джерело: авторська розробка 

 
1 Безбогова, М. С. (2015). Социально-психологические аспекты проблемы классификации виртуальных социальных 

сетей. Материалы 20-й международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления – 

2015», 4, 3-6. 
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З точки зору пріоритетних можливостей соціальних мереж, в межах формування суспільно-

політичних відносин, інфокомунікативна система сучасного суспільства набула рис горизонтальної 

взаємодії суспільства і держави. 

В сучасній «горизонтальній» інфокомунікативній системі кожен учасник має однакові 

можливості: прямий доступ до інформації, можливість її створення, розповсюдження та публічного 

обговорення. 

 

 
 

Рис. 2. «Горизонтальна» інфокомунікативна система 

 
Джерело: авторська розробка 

 

Соціальні мережі є важливим каналом для політичної комунікації, за допомогою яких політичні 

діячі потенційно можуть значно ширше охопити громадськість, ніж через традиційні ЗМІ. На відміну 

від традиційних ЗМІ (включаючи інформаційні інтернет-портали) в центрі масово-інформаційного 

процесу соціальних мереж знаходиться безпосередньо сам користувач, який одночасно є як суб’єктом 

діяльності, який займається процесом збору, обробки і поширення масової інформації, так і 

споживачем інформаційного контенту1. 

Варто підкреслити, що ефективність процесу комунікації в сучасній інфокомунікативній 

системі суспільно-політичних відносин прямо залежна від цифрової грамотності та рівних 

інформаційно-технологічних умов і можливостей суспільства. Особливості соціальної структури та 

економічні фактори (вікові особливості, рівень доходів та освіти, сільська чи міська місцевість тощо) 

можуть обмежувати можливість доступу певних соціальних груп до відповідних комунікативних 

процесів. Тому інформаційно-технологічна нерівність обмежує впровадження повноцінної моделі 

прямої політичної участі на рівні соціальних мереж, хоча і не робить її безперспективною. На даному 

етапі, соціальні мережі можна розглядати як інноваційний майданчик публічного дискурсу, що 

у перспективі зможе стати однією із платформ становлення та розвитку практичних принципів 

суспільних обговорень на рівні дорадчої демократії, а не лише інструментом впливу на громадську 

думку. На відміну від звичних інструментів політичної комунікації соціальні мережі змінили 

трансляцію на взаємодію. Проте, враховуючи, що структура політичної комунікації побудована 

за принципом першоджерела і адресата, обмін у політичній комунікації не може бути рівноцінним, 

тож фактору впливу все одно неможливо уникнути. 

В умовах розвитку віртуального суспільства соціальні мережі трансформують деякі елементи 

традиційної системи суспільства у цифровий вимір. Як, наприклад, в межах соціальних мереж почали 

з’являтися мережеві спільноти як інноваційний варіант самоорганізації віртуального суспільства. 

Комунікація можлива не тільки між користувачем і користувачем, але й користувачем і групою. 

 
1 Морозова, А. А. (2019). Мультимедийные возможности социальной сети ВКонтакте. Знак: проблемное поле 

медиаобразования <https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynye-vozmozhnosti-sotsialnoy-seti-vkontakte/viewer> 

(2021, липень, 12). 
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Це дозволяє сформувати віртуальне співтовариство – певну сукупність індивідів, об’єднаних схожими 

інтересами, цілями і звичаями, тривала взаємодія яких повністю або, принаймні, частково 

здійснюється за допомогою Інтернету і регулюється специфічними для цього засобами комунікації 

протоколами та нормами1. 

На рівні соціально-політичної взаємодії серед користувачів соціальних мереж прослідковується 

загальна тенденція відносно активності учасників мережевих спільнот, що у більшості випадків 

набуває ознак «симулятивної» політичної участі. З одного боку – це пасивна політична участь індивіда 

на рівні спостереження за тими чи іншими політичними процесами, а з іншого – спланована або 

керована активна позиція. Остання більше відповідає ознакам «симулятивної» політичної участі, 

у випадку, коли симуляція полягає у активній реалізації, точніше навіть, просуванню певної 

політичної позиції. Здебільшого, таке просування означає пропагування ідей та позицій відповідних 

зацікавлених політичних акторів за рахунок публічних майданчиків для обговорень в рамках 

соціальних мереж, що і характеризує їх як платформи формування громадських настроїв. Пасивна 

участь індивідів, тобто спостереження, орієнтується, першою чергою, на отримання інформації, а 

не на її створення і передачу, на відміну від активних представників. Ще однією привабливою 

можливістю ефективного використання мережевих груп відносно формування громадських настроїв 

є анонімність. В суспільній свідомості мережевий контент сприймається як незалежна інформація, 

тому анонімне висвітлення будь-якої «аргументованої» позиції не буде розцінене як чиєсь конкретне 

суб’єктивне судження, а залишиться у статусі певної об’єктивної думки. У цьому і полягає 

особливість використання соціальних мереж, зокрема, у формі мережевих спільнот, як інноваційного 

інструменту для реалізації певних політичних цілей. Високий потенціал інтерактивності обумовлює 

реалізацію різних маніпулятивних прийомів у мережі. 

Медіа-система у сучасному розумінні набула рис гібридної, адже пошук і збір інформації 

відбувається не тільки на офіційних медіа-ресурсах інформаційних агенцій чи установ, а й у просторі 

соціальних мереж, що поступово набувають статусу інформаційних першоджерел. Соціальні мережі 

зробили інформацію більш доступною, завдяки легкій та швидкій системі розміщення й відсутності 

обмежень у просторі та часі. Тому соціальні мережі, на рівні із традиційними засобами масової 

комунікації стали популярним інфокомунікативним інструментом сучасної політики. 

Фактор інформаційно-комунікаційної свободи соціальних мереж, що, перш за все, обумовлений 

відсутністю контролю процесів розповсюдження і розподілу інформаційних потоків, безпосередньо 

впливає на характер та якість інформації. Тому практично не можливо об’єктивно оцінити 

ефективність прийнятих політичних рішень чи визначити реальний рівень суспільної підтримки тих 

чи інших політичних процесів. За деякими ознаками мережеві спільноти дещо наближені 

до інформаційного лобізму, що на перший погляд посилює їх роль в системі політичних комунікацій. 

Проте, прослідковується тенденція, що активність віртуальних співтовариств зосереджена 

не на процесі впливу на владу в інтересах суспільства, а навпаки впливом на саме суспільство. 

Можливо в умовах якісної комунікації тематичні мережеві спільноти могли б стати прикладом 

сучасних, інноваційних груп тиску, однак динамічний розвиток кількісної комунікації та фактори 

пропагування інтересів окремих політичних акторів наразі виключають таку можливість. 

Складнощі контролю над інформацією в суспільних онлайн-мережах призвели до того, що як 

джерела інформації соцмережі виявляються і достовірними, і хибними. Висока швидкість поширення 

інформації, зокрема, недостовірних чи спотворених фактів, неправдивих відомостей одночасно 

робить негативний вплив на маси людей. Так, соціальні мережі можуть також стати інструментом для 

різного роду зловживань: маніпулюванням та пропагандою. Зважаючи на те, що пропаганда та 

управління інформацією є нормативними аспектами сучасних демократичних суспільств, новітні 

технології, особливо Інтернет, зробили так звану революцію пропаганди. Розвиток нових 

комунікативних технологій змінив спосіб її поширення2. 

Висновки. Мережева комунікація є досить ефективним інструментом в системі політичних 

інфокомунікативних технологій. Соціальні мережі варто розглядати як окремий комунікативний 

елемент політичної реальності. Попередньо інфокомунікативна система обмежувалася можливістю 

односторонньої подачі інформації, виключно процесом інформування – повідомлення, де зворотній 

 
1 Безбогова, М. С., Ионцева, М. В. (2016). Социально-психологические аспекты взаимодействия пользователей 

в виртуальных социальных сетях. Мир науки <http://mir-nauki.com/PDF/43PSMN516.pdf> (2021, червень, 07). 
2 Thummy, F. A. (2015). Social Media as a Tool of Political Communication. Grin. 

<https://www.grin.com/document/513240> (2021, червень, 11). 
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зв’язок практично був відсутній. Інноваційні цифрові можливості забезпечили прямий доступ 

до інформації, можливість її створення, розповсюдження та публічного обговорення, що сформувало 

сучасну інфокомунікативну систему, де кожен учасник має рівні можливості. Саме соціальні мережі 

змінили трансляцію на взаємодію. Тож традиційні засоби масової комунікації вже не можуть 

конкурувати з новітніми інструментами цифрової комунікації, адже мережевий контент 

не обмежується сталими функціями обміну інформації, має високий потенціал інноваційних 

можливостей, і є більш популярним. Тому соціальні мережі стали популярним інфокомунікативним 

інструментом сучасної політики, можливістю прямої участі громадян у обговоренні політичних 

питань та прийнятих рішень. 

Та не зважаючи на безліч суттєвих переваг і можливостей, політична участь суспільства в межах 

соціальних мереж обмежується не лише рівнем політичних дискусій, а використовується в інтересах 

окремих політичних акторів як інструмент політичної пропаганди, «м’якої сили» та маніпуляцій. 

Соціальні мережі стають міцним політичним ресурсом, інструментом організації та засобом 

маніпуляції суспільною свідомістю. 

Проте переоцінювати роль цифрових технологій в політиці не варто. Віртуальна політична 

комунікація не трансформується під впливом інновацій та технологій, вона вже є окремим і 

незалежним феноменом. Не інновації змінюють політику, а політика змінює технології, 

перетворюючи їх на свої інструменти для досягнення цілей. 
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СУБ’ЄКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА РІВНІ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

The article examines the system of interactions between the competent authorities around the 
world in the investigation of economic crimes of transnational nature. The concept of interaction 
in the investigation of transnational crimes and its forms is defined. Situations in which 
cooperation in the investigation of transnational economic crimes is necessary are indicated, 
namely: search for evidence and search for persons outside the territory of Ukraine; lack of 
indicative information; lack of expert methods; the need for expert equipment, relevant materials, 
resources; lack of relevant data in registration and forensic records; counteraction by corrupt 
structures, criminals and other interested persons in the stage of committing a crime and its 
investigation. The levels of cooperation in the investigation of transnational economic crimes are 
analyzed, including heads of state and government and other senior officials; Diplomatic 
representatives of states; authorized (central) bodies; international organizations; competent (law 
enforcement) authorities. Emphasis is placed on such a level of cooperation as international 
organizations. It is noted that for most international organizations, cooperation in the 
investigation of transnational economic crimes is not the purpose of creation and operation. At 
the same time, among them are those for whom participation in cooperation in the investigation 
of crimes of this category or its individual areas are the purpose of the creation and one of the 
activities. Such international organizations include the International Criminal Police Organization 
(Interpol), the European Police Organization (Europol) and the European Organization for Justice 
(Eurojust). No less important role in the process of cooperation in the investigation of 
transnational economic crimes is assigned to such a competent authority as the State Financial 
Monitoring Service of Ukraine. Thus, based on a request from a detective (investigator), the 
financial intelligence authority requests financial information from the financial intelligence units 
of a foreign state, which in turn receives this information from the subject of primary financial 
monitoring and provides it for use in investigating transnational economic crimes. Examining the 
current state of the system of cooperation in the investigation of transnational crimes, it is 
determined that the main activity of central authorities, competent authorities and specialized 
international organizations in Ukraine is not joint activities of officials in investigating such crimes, 
and information exchange by such persons. 
Keywords: interaction, economic crimes of a transnational nature, international organizations, 
central authorities, competent authorities, information exchange. 

Постановка проблеми. Зміни у характері та масштабах злочинної економічної діяльності, 
зумовили розвиток системи взаємодій між компетентними органами різних країн світу 
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під час розслідування економічних злочинів транснаціонального характеру. Така ситуація вимагає 
вжиття заходів найрізноманітнішого характеру, й має бути заснована на докорінній зміні процесу 
розслідування злочинів даної категорії, який у цей період стає більш науково обґрунтованим, 
пов’язаним з використанням сучасних інформаційних технологій та знань. 

Основною метою даної статті є спроба комплексного наукового дослідження системи взаємодії 

при розслідуванні економічних злочинів транснаціонального характеру; визначення суб’єктів 

забезпечення взаємодії при розслідуванні таких злочинів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу питанням взаємодії компетентних органів при 

розслідуванні транснаціональних злочинів приділяли А.В. Даниляк, О.В. В’язовченко, І.В. Лєшукова, 

Є.М. Карпенко, В.П. Корж, О.Є. Користін, В.А. Некрасов, Н.В. Павлова, А.П. Слободзян, 

В.М. Федченко, С.С. Чернявський, Ю.М. Чорноус, та ін. Дослідження даної проблематики також 

неможливе без вивчення та аналізу процесуальних законодавчих актів та положень міжнародних 

договорів. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи особливості організації взаємодії компетентних 

органів нашої держави та компетентних органів іноземних держав при розслідуванні економічних 

злочинів транснаціонального характеру, необхідно зазначити про неможливість простого копіювання 

досвіду організації взаємодії учасників кримінального судочинства, що здійснюється у рамках 

законодавства на території України або на території іншої держави. Тому, на перший план має 

висуватись завдання його творчої переробки та адаптації. Взаємодія, під час розслідування 

транснаціональних злочинів, є своєрідною надбудовою над цілісною системою взаємодії 

компетентних органів кожної конкретної держави. 

Взаємодія при розслідуванні транснаціональних економічних злочинів, як і взаємодія при 

розслідуванні загальнокримінальних злочинів, вчинених на території України, з погляду української 

правової доктрини, здійснюється у формі інформаційного обміну, а саме, шляхом направлення запитів 

про правову допомогу, екстрадицію, про перейняття кримінального провадження, про створення 

спільних слідчих груп або присутності представників компетентних органів іноземних держав при 

проведенні процесуальних дій та шляхом направлення прохання про тимчасову передачу особи. 

У зв’язку з цим, пропонуємо, взаємодію правоохоронних органів під час розслідування 

транснаціональних злочинів розглядати, як комунікацію та спільну діяльність конкретних службових 

осіб правоохоронних та компетентних органів, інших посадових осіб іноземних держав та України в 

ході організації та здійснення розслідування, а також деякі аспекти їхньої діяльності поза рамками 

конкретних розслідувань. 

Така взаємодіє безперечно може мати й непроцесуальний характер. Наприклад, Ю. М. Чорноус 

виділяє такі неформальні методи співробітництва під час розслідування транснаціональних злочинів, 

як консультування представників окремих підрозділів та надання інформації довідкового характеру1. 

Відзначимо, що непроцесуальний обмін інформацією може відбуватись між окремими службовими 

особами – представниками компетентних або правоохоронних органів держав й значною мірою 

ґрунтується на особистих зв’язках. 

Ефективна взаємодія при розслідуванні економічних злочинів транснаціонального характеру, 

також тісно пов’язана й з обміном досвідом, науково-педагогічним співробітництвом, узагальненням 

досвіду співробітництва, особливо в умовах, коли будь-які особисті контакти з посадовими особами 

компетентних органів іноземних держав суворо регламентовані та обмежені. 

Такі форми взаємодії організовуються компетентними органами держав та виходять за рамки 

безпосередньої взаємодії при розслідуванні транснаціональних злочинів, але якраз є підґрунтям 

високої ефективності взаємодії, та по суті спрямовані на подолання багатьох формальних обмежень 

офіційного міжнародного співробітництва, що робить взаємодію більш безпосередньою та 

комунікативною. 

Окреслення форм взаємодії компетентних органів України з іноземними компетентними 

органами при розслідуванні економічних транснаціональних злочинів дає нам можливість визначити 

ті ситуації, у яких взаємодія є необхідною, а саме: пошук доказів та розшук осіб поза територією 

України (необхідність перевірки доказів та версій вчинення злочинів даної категорії); відсутність 

інформації орієнтуючого характеру; відсутність експертних методик, необхідність експертного 

обладнання, відповідних матеріалів, ресурсів; відсутність відповідних даних у реєстраційних 

 
1 Чорноус, Ю. М. (2012). Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах 

про злочини міжнародного характеру. Київ: Скіф, 190-191. 
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та криміналістичних обліках; протидія з боку корумпованих структур, злочинців та інших 

зацікавлених осіб на стадії вчинення злочину та його розслідування. 

Учасниками такої взаємодії при розслідуванні транснаціональних злочинів є конкретні 

службові особи правоохоронних та компетентних органів держав, що співпрацюють. Так, відповідно 

до Кримінального процесуального кодексу України суб’єктами взаємодії при розслідуванні 

транснаціональних економічних злочинів зі сторони України є суди (першої, апеляційної та 

касаційної інстанції), органи прокуратури в особі відповідних прокурорів, органи досудового 

розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства в особі слідчих 

та керівників таких органів, детективів Національного антикорупційного бюро України, а з іншого 

боку, – відповідні компетентні органи та службові особи іноземних держав. 

Зазначимо, що ці суб’єкти можуть надсилати запит лише у кримінальному провадженні, яке 

вони здійснюють, тобто суд – лише у судовому провадженні, а прокурор, слідчий або детектив – 

тільки у досудовому розслідуванні. 

Ключовою для класифікації суб’єктів взаємодії при розслідуванні злочинів транснаціонального 

характеру є ознака повної або часткової відповідності компетенції суб’єктів взаємодії, оскільки 

правова природа взаємодії полягає у передачі компетенції, обумовленої нормами національного 

законодавства, тобто суб’єкт, який ініціює взаємодію у певних ситуаціях та формах, повинен мати 

належні повноваження для ініціювання такої взаємодії та розслідування злочинів певних категорій 

на власній території. Суб’єкт, що представляє іншу країну, повинен мати такі повноваження, які 

дадуть йому можливість діяти необхідним для запитуючої сторони способом або навіть застосувати 

законодавство сторони, що запитує. 

Аналіз законодавства та слідчої практики свідчить про те, що слідчий (детектив) немає права й 

часом не готовий безпосередньо взаємодіяти з іноземними «компетентними органами» та іншими 

учасниками взаємодії з питань, що лежать поза його звичних процесуальних повноважень, і навіть 

професійних знань, умінь та навичок. Тому, необхідно виділити тих суб’єктів, які на різних рівнях 

міжнародних відносин забезпечують ефективну взаємодію при розслідуванні транснаціональних 

злочинів. 

Забезпечення взаємодії при розслідуванні економічних злочинів транснаціонального характеру 

здійснюється на наступних рівнях: глави держав та урядів, інші вищі посадові особи; Дипломатичні 

представники держав; уповноважені (центральні) органи; міжнародні організації; компетентні 

(правоохоронні) органи. 

Сучасний період відзначається тим, що особливу роль в організації та забезпеченні боротьби 

з економічними злочинами транснаціонального характеру відіграють глави держав та урядів або інші 

вищі посадові особи. Політичні та економічні відносини між державами безпосередньо визначають 

можливість та ефективність взаємодії компетентних органів держав при розслідуванні та запобіганні 

транснаціональних економічних злочинів. Домовленості, досягнуті на найвищому рівні, поширюють 

свою дію на всю сферу правоохоронної діяльності1. 

У свою чергу, Дипломатичні представники держав забезпечують взаємодію шляхом організації 

на двосторонній та багатосторонній основі масштабного й відкритого обговорення актуальних питань 

боротьби з економічною злочинністю; координують розробку міжнародних договорів, угод та 

рекомендацій (декларацій) у даній сфері; збирають політичну, економічну, ділову та іншу 

інформацію, доступну в країні перебування закордонного представництва (забезпечують її переклад 

та первинний аналіз); налагоджують робочі контакти з посадовими особами іноземних держав; 

організовують зустрічі експертів, освітні та дослідницькі програми. Дипломатичні представники є 

посередниками в інформаційному обміні між компетентними органами держав, створюючи таким 

чином дипломатичні канали інформаційного обміну на засадах взаємності2. 

Своєрідність дипломатичних каналів інформаційного обміну зумовлена тим, що відповідно 

до наявної дипломатичної практики, кореспонденція на паперовому носії з України передається в 

розташоване у державі-адресаті дипломатичне представництво України, яке в особі посла або іншої 

повноважної особи у рамках регулярних (зазвичай 1 або 2 рази на місяць) робочих зустрічей 

з представниками дипломатичного відомства іноземної держави передає їм її виходячи з ноти. Запит 

(нота) може бути переданий у позачерговому порядку у разі наявності спеціальної вказівки Міністра 

 
1 Леган, І. М. (2021). Основні напрями й форми міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії 

транснаціональній злочинності. Актуальні проблеми держави і права, 90, 89-93. 
2 Флісак, К. А. (2013). Економічна дипломатія. Тернопіль: Новий колір, 65. 
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закордонних справ або його заступника. На терміни інформаційного обміну впливають і способи їх 

фактичної доставки в розпорядження дипломатичного представництва. Термін передачі кожного 

запиту про правову допомогу дипломатичними каналами в абсолютній більшості випадків значно 

перевищує термін передачі такого запиту через посередництво центральних органів і займає зазвичай 

до 2 місяців. 

Наступним рівнем забезпечення взаємодії при розслідуванні транснаціональних економічних 

злочинів є уповноважені (центральні) органи. Відповідно до кримінального процесуального 

законодавства України центральними органами у процесі міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження є Офіс Генерального прокурора України, Національне антикорупційне 

бюро України, яке виконує функції центрального органу України під час досудового розслідування 

корупційних та фінансових злочинів та Міністерство юстиції України. 

Зазначимо, що рішення в процесі надання та отримання міжнародної правової допомоги 

у кримінальному провадженні можуть бути прийняті не тільки уповноваженим (центральним) 

органом України, а й уповноваженим органом нашої держави. Різниця полягає в тому, що у процесі 

безпосередніх зносин, уповноважений орган нашої держави наділено далеко не всіма 

повноваженнями уповноваженого (центрального) органу України. Так, у ч. 4 ст. 554 КПК України 

наведено перелік рішень, які може приймати виключно центральний орган України і які не можуть 

бути віднесені до компетенції уповноваженого органу. 

До компетенції центральних та уповноважених органів під час розгляду запитів про міжнародну 

правову допомогу, можна віднести: прийняття та організація виконання запиту іноземного 

компетентного органу, який надійшов від запитуючої сторони електронною поштою, факсимільним 

або іншим засобом зв’язку (ч. 5 ст. 548 КПК України); надання вказівок компетентним органам 

України з метою якісного виконання у стислий термін іноземного запиту про міжнародну правову 

допомогу у вигляді проведення процесуальних дій (ч. 3 ст. 554 КПК України); узгодження 

із запитуючою стороною порядку виконання клопотання із певними обмеженнями або умовами 

за наявності підстав для відмови у задоволенні запиту або для його відкладення (ч. 3 ст. 555 

КПК України); перевірка належного оформлення, повноти та якості матеріалів, отриманих 

українськими компетентними органами за результатами виконання іноземного запиту, 

за необхідності – вжиття додаткових заходів до виконання клопотання у повному обсязі1. 

Отже, основними функціями центрального та уповноваженого органів України у процесі 

надання міжнародної правової допомоги конкретній іноземній державі, є контроль та організація 

інформаційного обміну доказовою інформацією між компетентними органами різних держав. 

Також, варто зазначити, що статус уповноваженого (центрального) органу України та 

уповноваженого органу при реалізації безпосередніх зносин з надання міжнародної правової 

допомоги із конкретними державами чи при розслідуванні певної категорії злочинів, може бути 

уточнений або встановлений міжнародними договорами або навіть законами про ратифікацію 

міжнародних договорів. На підставі відомчих нормативно-правових актів, відповідний 

уповноважений орган визначає ті підрозділи й тих службових осіб, які й реалізовуватимуть функції 

«центрального органу». 

Канали центральних органів України є основними для направлення та отримання запитів 

щодо міжнародної правової допомоги, передачі їх результатів. 

Наступним рівнем забезпечення взаємодії під час розслідування транснаціональних 

економічних злочинів є міжнародні організації. Відповідно до доктрини міжнародного права, 

міжнародна організація – це об’єднання держав, створене на основі міжнародного договору для 

виконання певних цілей, що має систему постійно діючих органів, володіє міжнародною 

правосуб’єктністю та засноване відповідно до міжнародного права. 

На нашу думку, до міжнародних організацій – учасників системи взаємодії при розслідуванні 

злочинів транснаціонального характеру, можна віднести не тільки ті, які мають право брати участь 

у взаємодії при розслідуванні злочинів, а насамперед ті, які, як правило, опосередковано забезпечують 

різнобічну підтримку взаємодії при розслідуванні. 

Для більшості міжнародних організацій взаємодія під час розслідування транснаціональних 

економічних злочинів не є метою створення та діяльності. Разом з тим, серед них можна виділити ті, 

 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (2021, листопад, 10). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
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для яких участь у взаємодії під час розслідування економічних злочинів транснаціонального 

характеру або окремі її напрями є метою створення та одним із видів діяльності. До таких 

міжнародних організацій необхідно віднести Міжнародну організацію кримінальної поліції 

(Інтерпол), Європейську поліцейську організацію (Європол) та Європейську організацію з питань 

юстиції (Євроюст)1. 

Так, Інтерпол – глобальна міжнародна організація правоохоронних органів практично всіх країн 

світу, яка виникла до формування більшості сучасних регіональних міжнародних організацій, 

забезпечує поповнення централізованих криміналістичних обліків; підтримує систему 

інформаційного обміну та орієнтуючої інформації; розробляє відповідні технічні вимоги та правила; 

організовує навчання співробітників правоохоронних органів різних країн; проводить публічне та 

непублічне обговорення всіх питань міжнародного співробітництва у сфері кримінального 

судочинства тощо. У цьому механізмі взаємодії, Інтерпол діє як єдиний світовий центр щодо 

вироблення спільної поліцейської стратегії та тактики боротьби з міжнародною злочинністю 

Зазначимо, що Інтерпол, не може проводити самостійні розслідування злочинів, у тому числі 

економічних злочинів транснаціонального характеру та здійснювати розшук злочинців у різних 

країнах світу. 

Взаємодія правоохоронних органів України з НЦБ Інтерполу України при розслідуванні 

економічних злочинів транснаціонального характеру включає в себе не лише обмін необхідною для 

подальшого розслідування інформацією, а й проведення міжнародного розшуку, екстрадиції та 

надання допомоги при проведенні процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Варто 

відмітити, що у кримінальних провадженнях щодо економічних транснаціональних злочинів у сфері 

оподаткування, екстрадиція буде можливою лише за умови, що ухилення від оподаткування буде 

пов’язане зі злочинами, санкції яких передбачають покарання у виді позбавлення волі. 

Як бачимо, Інтерпол виділяється серед міжнародних організацій правоохоронних органів 

глобальним характером. 

Ще однією спеціалізованою міжнародною організацією, яка є суб’єктом забезпечення взаємодії 

при розслідуванні транснаціональних економічних злочинів, є Європейська поліцейська організація – 

Європол. Діяльність Європола аналогічна діяльності Інтерполу, але спрямована на безпосереднє 

задоволення інтересів країн Європейського Союзу у сфері попередження та боротьби з найбільш 

небезпечними видами транснаціональної злочинності. Так, напрямами роботи Європолу є: 

інформаційне сприяння державам-членам у розслідуванні злочинів; науково-технічне сприяння; 

координація роботи національних слідчих органів2. 

При розслідуванні економічних злочинів транснаціонального характеру також доволі 

важливою є взаємодія з Європейською організацією з питань юстиції – Євроюстом. Метою створення 

Євроюсту є підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів країн – членів ЄС у сфері 

розслідування та судового переслідування особливо небезпечних міжнародних злочинів. 

Держави, які не є членами Європейського Союзу, але є сторонами Європейської конвенції 

про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р., можуть 

укладати двосторонні договори з Євроюстом, щодо обміну інформацією та направлення офіцерів зв’язку. 

Поряд з цим, варто також відмітити такі міжнародні організації як Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Всесвітня митна організація (ВМО), Внутрішньо-європейська 

організація податкових адміністрацій (ІОТА). Однак, їх діяльність обмежується розробкою 

міжнародних інструментів щодо податкового та митного законодавства й наданні допомоги 

загального характеру у сфері оподаткування й митної справи, але не забезпечує взаємодію при 

розслідуванні злочинів даної категорії. 

Як бачимо, на відміну від попередніх рівнів, саме центральні органи та спеціалізовані 

міжнародні організації забезпечують суто спеціальні та практичні питання взаємодії під час 

розслідування транснаціональних економічних злочинів. Ця діяльність базується на результатах 

співробітництва дипломатичного та вищого рівнів, заснована на виконанні міжнародних договорів та 

врегульована національним законодавством України. 

 
1 В’язовченко, О. В. (2018). Особливості співпраці України з міжнародними організаціями під час розслідування 

ухилень від сплати податків транснаціонального характеру. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету, 48, 99-102. 
2 Карпенко, Є. М. (2011). Участь Європолу в запобіганні та протидії транснаціональній злочинності: правові 

та організаційні засади. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, 2, 322-328. 
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Останнім рівнем забезпечення взаємодії під час розслідування економічних злочинів 

транснаціонального характеру є діяльність окремих компетентних (правоохоронні) органів. 

На нашу думку, саме на цьому рівні взаємодії, доволі важливою та вагомою є діяльність органів 

фінансової розвідки. Згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, 

пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» 

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) є органом, уповноваженим 

Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки1. 

Вважаємо, що Держфінмоніторинг є учасником непроцесуальної форми взаємодії 

при розслідуванні злочинів даної категорії, так званим посередником слідчого або детектива 

в отриманні аналітичної або розвідувальної інформації. Держфінмоніторинг здійснює аналіз 

інформації, одержуваної з фінансової системи держави та інформує правоохоронні та контролюючі 

органи про наявні ознаки злочинів або іншої протиправної діяльності, надає доказову інформацію або 

підтверджуючі матеріали. 

На підставі запиту слідчого (детектива) орган фінансової розвідки запрошує інформацію 

фінансового характеру у підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, яка у свою чергу отримує 

цю інформацію від суб’єкта первинного фінансового моніторингу (конкретної кредитно-фінансової 

чи іншої установи) та надає її для використання у розслідуванні. 

До суб’єктів забезпечення взаємодії при розслідуванні економічних злочинів 

транснаціонального характеру також слід віднести осіб, які мають спеціальні знання  – фахівців, 

спеціалістів та експертів, які на практиці відіграють важливу роль у розслідуванні економічних 

злочинів транснаціонального характеру та одночасно представляють відповідні експертні 

установи. 

Узагальнюючи, слід зазначити, що наявність такої кількості державних органів та посадових 

осіб, які незалежно один від одного забезпечують взаємодію з іноземними компетентними 

(правоохоронними) органами та посадовими особами, зовсім не вказує на те, що вони діють 

не узгоджено та не злагоджено. Така ситуація пояснюється тим, що при розслідуванні 

транснаціональних економічних злочинів, як і при розслідуванні економічних злочинів вчинених 

на території нашої держави, доволі часто виникає необхідність у використанні та комбінуванні 

можливостей забезпечення взаємодії, які є у різних уповноважених (центральних) та компетентних 

органів й посадових осіб. Тому, у діяльності усіх суб’єктів забезпечення взаємодії при розслідуванні 

транснаціональних економічних злочинів має проявлятись системність. До того ж, на нашу думку, 

доцільно розділяти заходи, спрямовані на вирішення спільних завдань взаємодії у процесі 

забезпечення розслідування транснаціональних економічних злочинів та заходи, що забезпечують 

інформаційний обмін під час розслідування злочинів даної категорії. 

Висновки. Враховуючи сучасний стан системи взаємодії при розслідуванні транснаціональних 

економічних злочинів, основним предметом діяльності центральних органів, спеціалізованих 

міжнародних організацій та компетентних органів в Україні, є не спільна діяльність службових осіб 

під час розслідування таких злочинів, а забезпечення інформаційного обміну, який здійснюється 

такими особами. 
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SYSTEMATIZATION OF MONOPOLIES  

AS A CONDITION FOR EFFECTIVE LEGAL 

LIMITATION OF MONOPOLISM 

Monopoly is harmful to society because it causes an increase in social spending. Studies have 
shown that monopolies, in contrast to competing firms, have a significant influence on price by 
regulating output, so that the monopoly can, without undue problems, set the optimal level of 
output (at which marginal revenue equals marginal cost), push competitors out of the market (for 
example, setting understated prices for their products). In essence, there are economic, natural, 
and administrative monopolies. We refer to the first two types of monopolies as those that are 
objective in nature, and the third to artificial ones, that is, those that are formed due to subjective 
factors. The most common among natural is an economic monopoly. Administrative monopoly is 
the result of the actions of purely subjective factors (human factor). It arises as a result of 
revolutions, riots, administrative actions of state bodies. It is expedient to take a systematic 
approach to the development of legal support, to develop a mechanism for identifying and 
recording any illegal activities of economic entities, which violates the generally accepted rules, 
trade, and other honest customs and practices. The development of this mechanism includes, 
firstly, bringing the relevant array of legislation on unfair competition in accordance with the 
current Law of Ukraine "On Protection against Unfair Competition" and international law. 
Secondly, it is necessary to systematize actions that are considered as unfair competition 
(discrediting a competitor, buying and selling goods, performing works, providing services with a 
forced range; comparative advertising; inclination to boycott a business entity, etc.), as well as 
monitor their presence in the business commercial organizations. Thirdly, this is the accumulation 
of practice in the cases of the AMCU, court decisions on unfair competition. Fourthly, this is the 
definition of factors influencing the choice of methods of protection of the enterprise from unfair 
competition, the formation of the institutional environment for identifying and prosecuting 
actions that have signs of unfair competition. It is not only about the system of state courts, but 
also the implementation of non-state proceedings, the launch of the Patent Court (High Court of 
Intellectual Property). 
Keywords: monopoly, competitive firm, economic monopoly, natural monopoly, administrative 
monopoly, system approach, unfair competition, Patent Court. 

Relevance of research. Monopoly is one of the most significant trends in the modern economy of both 

developed market economies and Ukraine. At the same time in Ukraine this tendency has taken the most ugly 

and dangerous form. That is why the problems facing the country’s antitrust law are particularly complex, 

requiring the application of a scientific, systematic approach. This determines the relevance of the study, the 

results of which are presented in this article. 

Analysis of recent research and publications. Issues of legal support for the protection of economic 

competition, legal liability for its violation, the spread of monopolistic activities in one way or another were 

raised in the works of such scientists as: A.Yu. Atamanova, A.G. Bobkova, R.A. Jabrailov, D.V. Zadykhailo, 

O.R. Zeldina, P.S. Matveev, V.S. Milash, A.O. Olefir, V.S. Shcherbina and others. Much less attention is 

paid to issues of organizational and legal support, legal regulation of the bodies that are supposed to protect 

economic competition, for its violation, the implementation of monopolistic activities. Even fewer authors 

have a systematic approach to research, in order to link, legally ensure fair competition and combat unfair 

competition. 
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The purpose of the article. The purpose of the article is a systematic approach to the definition of 

types of monopolies, as a condition for the next effective legal restriction of monopoly, as well as research, 

in order to link, legal support of fair competition and the fight against unfair competition. 

Presenting main material. Monopoly is harmful for society, as it causes an increase in public 

spending. Studies have shown that monopolies, in contrast to competing firms, have significant influence on 

price by regulating output, so that the monopoly can, without undue problems, set the optimal level of output 

(at which marginal revenue equals marginal cost), push competitors out of the market (for example, setting 

understated prices for their products). In essence, there are economic, natural and administrative monopolies. 

We refer the first two types of monopolies to natural ones, which are objective in nature, and the third to 

artificial ones, i.e. those that are formed due to subjective factors. 

The most common among natural is the economic monopoly. Its appearance is due to economic 

reasons; it grows on the basis of patterns of economic development. The emergence of this monopoly that 

the market generates monopolies and monopolistic tendencies in the economic system we are talking about 

entrepreneurs who have managed to gain a monopoly position in the market. There are two main paths to it. 

The first is the successful development of the enterprise, the constant growth of its scale through the 

concentration of capital. The second – much faster – is based on the processes of centralization of capital, i.e. 

on the voluntary association or acquisition by the winners of the bankrupt. One way or another, or a 

combination of both, the company reaches such a scale when it begins to dominate the market. It moves to 

another category of enterprises: from the category of "extras", which do not play a significant role and each 

in particular can not affect the overall situation, to the category of "soloists", who actually play a market 

"performance". 

It is because of the emergence of economic monopoly and arose the theory of the market of pure 

monopoly. A pure monopoly market is a type of market construction in which products are offered by one 

seller. A monopoly company must satisfy all potential buyers of a particular product within a given market, 

and therefore this company is identified with the industry. In a broad sense, a monopoly is a situation 

in which sellers (manufacturers) are so few that each of them can affect the total supply and price 

of products sold1. 

Similar causes of natural monopoly. Natural monopoly also arises due to objective reasons. But here 

the subjective factors, the human factor, play a greater role. A natural monopoly reflects a situation where 

the demand for a given good or service is best met by one or more firms. It is based on the features of 

production technologies and customer service. Here, competition is impossible or undesirable, because when 

entering the industry of other firms, the cost of manufacturing will increase. The reason is economies of 

scale – the more products produced, the lower its cost. Examples are energy supply, telephone services, 

communications, pipeline transport, etc. In these industries there are a limited number, if not a single national 

enterprise, and therefore, naturally, they have a monopoly position in the market. Elimination or 

disintegration of such monopolies is economically impractical. The highest efficiency of the industry is 

provided only if there is one manufacturer or distributor (distributor). Administrative monopoly is the result 

of the actions of purely subjective factors (human factor). It arises as a result of revolutions, riots, 

administrative actions of state bodies. On the one hand, it is granting certain structures the exclusive right to 

perform a certain type of activity. a classic example – when the Dutch and English East India Companies in 

the early 17-th century the state was granted the exclusive right to trade with India. On the other hand, these 

are organizational structures for state-owned enterprises, when they are united and subordinated to different 

regions, local governments or ministries, associations. In the latter case, as a rule, enterprises of one branch 

are grouped. They act on the market as a single business entity and there is no competition between them. 

The bright device is, of course, the economy of the former Soviet Union, which was created as a result of the 

revolution (increasingly called – rebellion). The socialist economy of the USSR was one of the most 

monopolized in the world. The administrative monopoly was dominant there, first of all the monopoly of 

omnipotent ministries and departments – the administrative-distributive apparatus. Moreover, there was an 

absolute state monopoly on the organization and management of the economy, which was based on the 

dominant state ownership of the means of production. Note that the main elements of the former 

administrative and distribution apparatus have survived to this day. That is why corruption and oligarchic 

monopoly flourish. However, this is a separate topic research. Now briefly about the economic and legal 

support of the restriction of monopoly, ensuring fair competition. 

 
1 Wikipedia (2021). Monopoly <https://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly> (2021, November, 12). 
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Economic and legal principles of support and protection of economic competition, restrictions 

on monopoly in economic activity are contained in the Commercial Code and the above laws. In particular, 

the Commercial Code of Ukraine deals with the restriction of monopoly provisions of Art. Art. 5 -9 of Chapter 

3 "Restriction of monopoly and protection of economic entities and consumers from unfair competition". 

According to Art. 7 "Restriction of monopoly in the economy" "Monopoly is the dominant position 

of the business entity, which gives him the opportunity alone or together with other entities to restrict 

competition in the market of certain goods (works, services)" (paragraph 1). 

The position of an economic entity whose share in the market of a certain product exceeds the amount 

established by law is monopolistic. The position of economic entities on the market of goods may also be 

recognized as monopolistic in the presence of other conditions specified by law (paragraphs, 3). In case of public 

necessity and in order to eliminate the negative impact on competition, referred to in paragraph 4 of this article, 

public authorities shall carry out antitrust measures against existing monopolies in accordance with the law and 

measures to demonopolize the economy provided by relevant state programs, except for natural monopolies. 

P. 5 article 7 public authorities and local governments are prohibited from adopting acts or actions aimed 

at economic strengthening of existing monopolies and the formation of new monopolies without sufficient 

grounds, as well as to decide on exclusively centralized distribution of goods. At the same time, the results 

of intellectual creativity, such as inventions, utility models and industrial designs (components of industrial 

property) – are subject to copyright, exclusive rights. The existence of an exclusive right means that no person 

other than the one who owns the copyright may use the results of intellectual creative activity without 

the appropriate permission (license). Inventions, utility models and industrial designs occupy a significant place 

among the objects of intellectual property. Together with trademarks, service marks, appellations of origin, 

they are covered by the common name "Objects of industrial property" (Article 1 of the Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property of March 0, 1883). As is well known, according to the Paris Convention, 

industrial property is understood "in the broadest sense and extends not only to industry and trade in the proper 

sense of the word, but also to agricultural production and extractive industries, and to all products of industrial 

or natural origin." The right of industrial property in the objective sense is represented by a number of separate 

institutions, which include: the Institute of Patent Law, the Institute of Law on Means of Individualization, 

the Institute of Law on Unfair Competition. Means of individualization of goods and participants in economic 

circulation (abbreviated as "means of individualization") means a group of intellectual property, in particular: 

marks for goods and services or trademarks, indications of origin, trade names and industrial designs used 

to distinguish one product or participant in business from another. Means of individualization are the material 

expression of such intangible assets of the enterprise as goodwill, business reputation and consumer loyalty. 

Individualization tools are a key asset in the intellectual property portfolios of enterprises whose activities are 

based on an active marketing strategy. Regarding the analysis of the effectiveness of the current legal liability 

of economic entities for violations in the field of industrial property. Analysis of unfair competition law shows 

that the vast majority of acts of unfair competition are associated with infringement of intellectual property 

rights, such as inventions, utility models, trademarks, industrial designs, etc.1 In the last few years, measures 

have been introduced to protect intellectual products from unfair competition that meet Western standards. 

But they did not give the desired results due to the high level of unfair competition in the market of intellectual 

property. This is evidenced by the widespread use of pirated products, unlicensed goods, and lack of tradition 

in solving such problems. Although it should be noted that the problems of unfair competition in the intellectual 

sphere are discussed very actively, but only a small number of health initiatives are known. The literature 

highlights the problems arising from the existence of pirated (unlicensed) products and the peculiarities of these 

processes in the market of intellectual property. A significant problem is the so-called "patent trolling"2. 

It is proposed to create an effective mechanism for real liability for actions that show signs of unfair competition 

with the use of intellectual property rights. Competition, especially in the field of innovation development, 

in the intellectual sphere is not always legal. There is not only the misuse of the name, trade name, trademark, 

but also "buying brains", industrial espionage, the use of "pirated products", etc. 

 

 
1 Прихожанов, В. О. (2016). Компетентностний підхід до визначення змісту юридичної відповідальності 

суб’єктів господарювання. Європейська інтеграція України: сучасний стан та перспективи розвитку: 

Матеріали підсумкової науково-теоретичної конференції, присвяченої Дню науки та 95-річчю НАВС. 

(Київ, 22 квітня 2016 р.), 147. 
2 Охромєєв, Ю. (2015). Патентний тролінг – ахіллесова п’ята системи охорони інтелектуальної власності 

в Україні. Юридична газета, 2 лютого 2015. 
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Conclusions. It is expedient to take a systematic approach to the development of legal support, 

to develop a mechanism for identifying and recording any illegal activities of economic entities, which 

violates the generally accepted rules, trade and other honest customs and practices. The development of this 

mechanism includes, firstly, bringing the relevant array of legislation on unfair competition in accordance 

with the current Law of Ukraine "On Protection against Unfair Competition" and international law. Secondly, 

it is necessary to systematize actions that are considered as unfair competition (discrediting a competitor, 

buying and selling goods, performing work, providing services with a forced range; comparative advertising; 

inclination to boycott a business entity, etc.), as well as monitor their presence in the business commercial 

organizations. This can be done, for example, through consumer protection structures. Despite the fact that 

the latter some types of violations (actions contrary to trade and other fair customs in economic activity) are 

not directly related. Thirdly, this is the accumulation of practice in the cases of the AMCU, court decisions 

on unfair competition. Fourthly, this is the definition of factors influencing the choice of methods 

of protection of the enterprise from unfair competition, the formation of the institutional environment 

for identifying and prosecuting actions that have signs of unfair competition. It is not only about the system 

of state courts, but also the implementation of non-state proceedings, the launch of the Patent Court (High 

Court of Intellectual Property). Competition, and hence its legal, economic and legal support is the most 

important formation and functioning of a healthy market environment. This is especially important 

for Ukraine, which for a long time the introduction and protection of competitive relations should become 

one of the state priorities. The effectiveness of compliance with competition law, restriction of monopoly, 

protection of competitive relations, to some extent depends on the systematization of monopolies 

as a condition for effective legal restriction of monopoly to refrain from actions contrary to trade and other 

fair practices in business. The degree of formation of the competitive environment also depends on it. 
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THE CRIMINAL INFRACTION  

AS A SPECIFIC TYPE  

OF CRIMINAL OFFENSES 

Among the key problems of modern criminal legislation of Ukraine, and especially over the past 
two decades, a problem of liberalizing criminal liability, including decriminalization of certain types 
of criminal offenses, reducing criminal law sanctions for certain illegal acts occurs. The 
implementation of the principle of equitable punishment for a criminal offense has become а 
highly topical issue. Staying in institutions of confinement, a record of conviction and its 
consequences related to legal and social restrictions, as a rule, have a negative impact on the 
personality of the convicted person. Real deprivation of freedom leads not only to the 
deformation of a convicted person’s personality, but also affects their future. This is primarily due 
to the fact that, most often, the very fact of a record of conviction for a criminal offense of any 
degree of gravity is perceived negatively by public consciousness, with corresponding 
consequences, such as the inability to get a job, ignoring (separating) such a person by the society, 
etc., which as a result often leads to repetition of a criminal offense. In recent years, there has 
been a steady trend of growth in the rate of those convicted of committing minor criminal offenses 
out of the total number of convicted persons. Thus, the modern structure of a record of conviction 
is characterized by the fact that almost every second person is convicted of a minor criminal 
offense. Hence, there was a need to impose an equitable punishment, which will contribute as 
much as possible to the reformation, but not to the deformation of the convicted person’s 
personality. The new category of offenses – the criminal infraction occupies an intermediate link 
between an administrative offense and crimes and allows you to more accurately classify criminal 
offenses according to the degree of their public danger, differentiate in detail the punishment for 
the convicted person, in accordance with the principles of justice and humanism. 
Keywords: criminal offenses, criminal infractions, legislation, punishment, social restrictions, 
convicted persons. 

Introduction. In Ukraine, measures are being taken to humanize criminal legislation, which manifests 

itself in the form of decriminalization of criminal offenses, the introduction of elements of individual offenses 

from administrative prejudice, the use of a punishment alternative to deprivation of liberty and expanding 

the scope of application of the institution of exemption from criminal liability. 

On July 1, 2020, the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine 

Concerning Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses» came into 

force1, which, in particular, amended the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Criminal Code of 

Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine. These amendments are related to the allocation of 

minor acts from the list of criminal offenses, for the commission of which the Law does not provide for the 

punishment in the form of deprivation of liberty and defines them as criminal infractions. The institution of 

criminal infractions currently remains not a sufficiently regulated legal category both in the theory of criminal 

law and in the practice of its implementation, which determines the urgency of additional research. 
Literature Review. Theoretical issues related to the legal nature of the institution of the criminal 

infraction, the definition of general approaches to their legislative regulation, differentiation of offenses and 
other acts as a type of criminal offense, have already been studied by individual scientists, in particular, 

 
1 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, 2019 (Верховна Рада України). Відомості 

Верховної Ради України, 17, 71. 
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A.A. Vasyliev, V.K. Hryshchuk, O.P. Horpyniuk, I.O. Zinchenko, O.M. Lytvynov, V.B. Kharchenko, 
V.P. Yemelianov, I.V. Krasnytskyi, O.S. Pyrozhenko, D.S. Azarov, N.O. Hutorova, O.O. Dudorov, 
K.P. Zadoia, V.I. Tiutiuhin, Ye.L. Streltsov, P.L. Fris, M.I. Khavroniuk, V.O. Navrotskyi, and others. 
The research of these scientists has made a significant contribution to the theoretical aspects of understanding 
the criminal infraction, but taking into account the regulation of this institution in the theory of criminal law 
and its application in practice, amendments in legislation, there is a need for additional consideration 
of the norms of the current legislation on criminal infraction. 

The research objective is to study special characteristics of the criminal infraction as a specific type 
of criminal offenses. 

The scientific novelty of the study. The introduction of amendments to the current legislation 
of Ukraine in the aspect of criminal offenses contributes to their division into criminal infractions and crimes. 
In addition, there is a new subject of criminal procedure activity such as the inquirer, new types of evidence 
in the investigation of a criminal infraction, and so on. Thus, there is a need to study and improve the current 
regulatory and legal norms aimed at applying liability to a person who has committed a criminal infraction. 

Results. With the adoption of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of 
Ukraine Concerning Simplification of Pre-trial investigation of Certain Categories of Criminal Offenses», a 
new concept was introduced in the Criminal Code of Ukraine, namely the criminal infraction. In Part 2 of 
Article 12 of the Criminal Code of Ukraine, it is defined that the criminal infraction shall be an act (action or 
inaction) provided for by this Сode, for the commission of which the primary punishment is provided in the 
form of a fine in the amount of no more than three thousand non-taxable minimum incomes of citizens or 
other punishment not related to deprivation of freedom1. 

Before the adoption of the above-mentioned Law in the Criminal Code of Ukraine, there were more 
than 90 elements of criminal offenses of minor gravity, for the commission of which there is no punishment 
in the form of deprivation of freedom, which means that all of them with the adoption of this Law and the 
introduction of the amendments to the Criminal Code of Ukraine became criminal infractions. 

The issue of the criminal infraction has been discussed by legal scientists for more than half a century. 
Back in the 60s of the last century, N.F. Kuznietsova pointed out the need, when classifying acts according 
to the degree of public danger, to combine criminal offenses of minor gravity and a number of criminal 
offenses of medium gravity into a single group. On that basis, it was proposed to divide socially dangerous 
acts into crimes and criminal infractions, which pose a significantly lower public danger. This measure would 
make it possible to continue differentiating criminal liability. 

The experience of legalizing minor criminal offenses according to the type of criminal infractions also 
exists abroad, in particular, in the United States, Germany, Poland, Latvia, Sweden and other countries. 
In most states, criminal codes differentiate criminal acts into two or three categories, and the most 
insignificant criminal offenses are often defined as criminal infractions. 

I.V. Kovtun suggested that the introduction of the institution of the criminal infraction, although it can 
bring the national legislation on criminal liability closer to the legislation of the European Union countries, 
requires further refinement at the conceptual level, taking into account modern achievements in the science 
of criminal, procedural criminal and administrative law, as well as trends in humanization of the legislation 
of Ukraine on criminal liability2. 

V.I. Borysov, V.I. Tiutiuhin, L.M. Demidova suggested that the introduction of the criminal infraction 
in the national legislation of Ukraine must also cover the tasks that it performs. Among these primary tasks, 
scientists have identified the following: humanization and optimization of criminal legislation; improvement 
of criminal procedure legislation by introducing a simplified procedure for pre-trial investigation and judicial 
review of materials of criminal proceedings on criminal infractions; mitigation of criminal punishment by 
improving sanctions for committing criminal infractions; introduction into the legislation of Ukraine of 
recommendations of the European Court of Human Rights and international standards in the field of 
combating crime3. 

The term «criminal infraction» successfully emphasizes the specifics of criminal offenses, for which 
other measures of public influence can be imposed than the traditional criminal punishment. These acts, while 
remaining generally criminal offenses, are at the same time preventive in nature, giving the convicted person 

 
1 Кримінальний кодекс України, 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 25-26, 131. 
2 Ковтун, І. В. (2014). Проблема запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку. 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2, 230-240. 
3 Борисов, В. І., Тютюгін, В. І., Демидова, Л. М. (2016). Кримінальний проступок: концептуальні засади 

запровадження до національного законодавства. Вісник асоціації кримінального права України, 2 (7), 129-142. 
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a real chance for reformation. Thus, it is assumed that the criminal infraction occupies an intermediate 
«middle ground» between administrative and criminal illegal acts. 

Regarding the essence of the criminal infraction, polar positions are expressed in the legal literature. 
Therefore, B.Ya. Havrylov and E.V. Rohova refer the criminal infraction to a type of criminal offense. 
In their opinion, in comparison with criminal offenses, the criminal infraction has a lower degree of public 
danger and entails a less severe punishment, excluding a criminal record1. The authors identify a number 
of signs of the criminal infraction that require comment, the meaning of the first sign is reduced 
to the justification of the criminal infraction as a type of criminal offense. They actually identify the criminal 
infraction with criminal offenses, recognizing in it the presence of all significant signs of a criminal act: 
public danger, guilt, prohibition by the criminal law and threats of punishment. 

The second sign, from the point of view of these researchers, is that the criminal infraction has a lower 
degree of public danger compared to a crime. This sign clearly contradicts the previous one. Being a type of 
the criminal act, the criminal infraction cannot have other qualitative and quantitative parameters of public 
danger that go beyond the understanding of the public danger of criminal offenses. 

The third sign concerns the specifics of the legal consequences of committing a criminal infraction. 
The criminal offense should provide for the possibility of applying a certain criminal punishment, excluding 
a record of conviction. 

Based on the above, it can be concluded that the criminal infraction is a special type of criminal offense, 
which differs from both administrative offenses and criminal offenses themselves. Its specific character lies 
in the relatively low level of public danger, which makes it necessary to determine a special regime 
of liability. 

Since the criminal infraction is based on a preventive nature, the sanctions for criminal infractions 
should also be special, namely, mixed: half-punishment, half-measures of public influence. It provides for a 
new type of exemption from criminal liability for committing a criminal infraction – this is the application of 
other measures of a criminal legal nature. They can be understood, for example, as a set of court fines and 
community service, or as a set of other types of punishments that are not related to the isolation of the 
convicted person from the society. These can be a fine, deprivation of the right to hold certain positions or 
engage in certain activities, community service and corrective labor. 

However, for the application of this type of exemption from criminal liability, the following conditions 
are established: 1) the criminal infraction must be committed for the first time and belong, as a criminal 
offense, to the category of small or medium gravity; 2) the damage caused by the criminal infraction must 
be compensated. 

The current Criminal Code of Ukraine defines the criminal offense (Part 1 Article 11), which is divided 
into the following types: crime and criminal infraction. Thus, the criminal offense acts as a generic concept 
in relation to the crimeand the criminal infraction. So, for example, if a person has committed a criminal 
offense under Part 1 of Article 185 of the Criminal Code of Ukraine, then such an act is the criminal infraction, 
and if under Parts 2-5 of Article 185 of the Criminal Code of Ukraine, it is the crime. This is quite important 
for the criminal legal consequences of committing a criminal offense. In turn, the crime and the criminal 
infraction must differ in the type and degree of punishment. 

I.V. Krasnytskyi and O.P.Horpyniuk delivered a pointful remark that the formal renaming of the crime 
to the criminal offense in some cases seems unjustified (in particular, in Article 107 of the Criminal Code of 
Ukraine, because conditional early release can be applied only to minors who have served a certain share of 
the assigned term of imprisonment for a minor, grave or especially grave crime; the possibility of conditional 
early release for committing a criminal offense is not provided)2. 

As it has already been stated, the Legislator in Part 2 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine 
fixed the concept of the criminal infraction. In addition, they made amendments to the definition of the 
severity of the committed criminal offense. Part 3 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine defined that 
crimes are divided into minor, grave and especially grave crimes3. Now offences of medium gravity are 
criminal infractions. 

 
1 Гаврилов, Б. Я., Рогова, Е. В. (2016). Уголовный проступок: концепция развития (мнение ученого и практика). 

Публичное и частное право, 4, 7-45. 
2 Красницький, І. В., Горпинюк, О. П. (2019). Запровадження кримінальних проступків: аналіз змін 

до законодавства. Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у контексті реформи кримінальної 

юстиції: матеріали науково-практичного семінару (31.05.2019 р., м. Львів). Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 17-21. 
3 Кримінальний кодекс України, 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 25-26, 131. 
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Thus, criminal offenses according to the degree of gravity are divided into: 1) criminal infractions; 
2) minor crimes; 3) grave crimes; 4) especially grave crimes. 

The Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning 
Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses» also touched upon 
changes regarding the conduct of criminal procedural activities, highlighting its new subject – the inquirer, 
who conducts the investigation of criminal infractions. Paragraph 4-1 of Part 1 of Article 3 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine specifies the concept of the inquirer – an official of the inquiry unit of the National 
Police body, security body, body that monitors compliance with the tax legislation, the State Bureau 
of Investigation body, in cases established by this Code, an authorized person of another division of these 
bodies, authorized within the competence provided for by this Code, to carry out pre-trial investigation 
of criminal infractions1. 

At the stage of preliminary investigation, the bodies of inquiry perform a specific role. 
In the investigation of criminal infractions, law enforcement bodies are state bodies that receive information 
about the commission of a criminal offense. Due to the specifics of their work, they are obliged 
to immediately respond to the fact of violation of the law, take preventive measures, including those 
of a criminal procedural nature, that is, act as an investigative body. 

A preliminary investigation includes two forms, such as an inquiry and a preliminary investigation. 
The first type of activity is performed by the bodies of inquiry, and the second – by investigators. The inquiry 
is divided into two types: 1) in proceedings in which the preliminary investigation is not necessary 
(independent investigation); 2) in proceedings with the mandatory pre-trial investigation (auxiliary activities 
of special bodies in relation to the investigator). Regardless of whether the investigative bodies perform 
independent or auxiliary work for investigators, there are no significant differences in the procedural forms 
of activity of these bodies. 

When investigating criminal proceedings, the bodies of inquiry take the necessary operational search, 
investigative and other measures provided for by the Criminal Procedure Law in order to identify criminal 
offenses and identify those responsible. 

According to Part 3 of Article 38 of the Criminal Procedure Code of Ukraine inquiry is carried out by 
inquiry units or authorized persons of other divisions: a) National Police bodies; b) security bodies; c) bodies 
that monitor compliance with the tax legislation; d) bodies of the State Bureau of Investigation; 
e) The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine2. 

The head of the inquiry body is legally granted the following powers: 
– they have the right to assign the inquirer to check the report on criminal offenses and make decisions 

based on the results obtained; 
– if there is a reason, the head of the inquiry unit may withdraw investigation materials 

from one inquirer and transfer them to another; 
– they can cancel the decision of the inquirer which is recognized as illegal; 
– exercise other powers provided for by this Code (Article 39-1 of the Criminal Procedure Code 

of Ukraine). 
The inquirer is entitled to independently conduct investigative and other procedural actions, except 

in cases where the permission of the chief, judge or prosecutor is required. If there is a need to conduct 
operational search activities, the inquirer may give the operational bodies an order that is mandatory for 
execution. The Inquirer is obliged to obey the instructions of the prosecutor and the head of the body of inquiry. 

The period of inquiry is one month, but if necessary, the inquirer can extend it with the consent of the 
prosecutor. 

The amendments made to the Criminal Procedure Code of Ukraine also affected evidence in criminal 
proceedings. Procedural sources of evidence in criminal proceedings on criminal infractions, in addition to 
the provisions of Article 84 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, can also be explanations of persons, 
the results of medical examination, the conclusion of a specialist, indications of technical devices and 
technical means that have the functions of photo and film shooting, video recording, or means of photo and 
film shooting, video recording. Such procedural sources of evidence may not be used in criminal proceedings 
concerning a crime, except on the basis of a decision of the investigating judge, which is decided at the request 
of the prosecutor (Article 298-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine)3. 

 
1 Кримінальний процесуальний кодекс України, 2013. (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 

9-10, 11-12, 13, 88. 
2 Там само. 
3 Там само. 
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The legislator distinguishes sources of evidence by types of criminal proceedings, that is, those that 

can be used in the investigation of crimes, or those that are used in the investigation of criminal infractions. 

But if we compare the provisions of Article 84 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, it becomes unclear 

which sources of evidence can be applied to a particular type of the criminal offense. Therefore, there is a 

need to supplement Article 84 of the Criminal Procedure Code of Ukraine and make appropriate adjustments 

to specify the types of criminal offenses to which relevant sources of evidence can be applied. 

Conclusions. One of the most important areas for improving measures of criminal legal influence is 

the differentiation of liability for criminal offenses that do not pose a great public danger (of minor gravity). 

The historically formed intersectoral differentiation of public responsibility into criminal and administrative 

responsibility is a positive achievement of the codification process and allows us to respond quite effectively 

to changes in the nature and severity of antisocial behavior by criminalizing the most dangerous 

manifestations. 

The main ideas of introducing the institution of the criminal infraction are to: 1) more accurately 

classify criminal offenses according to the degree of their public danger; 2) differentiate the punishment for 

the convicted person as much as possible, making it the most just and humane; 3) release those convicted of 

minor or medium-gravity criminal offenses who committed them for the first time from the vicious institution 

of criminal record, which has a negative impact on the future of a person, most often forcing persons to 

commit new criminal offenses. 

As for the procedural aspect of the investigation of criminal offenses, the norms of the current 

legislation require certain adjustments. Currently, some norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine 

contain conflicts, which causes corresponding difficulties in the investigation of criminal infractions. 
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КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Such topical concepts as the competence and powers of the subjects of administrative jurisdiction 
of the National Policy of Ukraine, administrative-jurisdictional activity and tasks, and essence of 
administrative-tort proceedings are studied. It is indicated that there is no single approach to the 
definition of administrative proceedings, as well as to the administrative process in legal science, 
the content of their distinction is given. Legislative regulation of administrative and jurisdictional 
activities of the National Police of Ukraine in accordance with the Code of Administrative Offenses 
has been determined. The analysis of the scientific literature allows us to conclude that 
researchers thoroughly consider such topical issues of administrative-tort relations as the powers 
of the patrol police to carry out administrative and jurisdictional activities in the field of road 
safety, current issues of administrative jurisdiction for environmental protection, and others. It is 
noted that scientists divide the subjects of administrative tort law into subjects of substantive 
administrative tort law and the subjects of procedural administrative tort law, that in addition to 
administrative-jurisdictional proceedings, the law also defines administrative-non-jurisdictional 
proceedings of law enforcement agencies. 
The peculiarities of the analyzed activity are singled out: a wide range of public relations that fall 
under the administrative and jurisdictional activities of law enforcement agencies; its 
implementation by a large circle of officials; significant specialization of law enforcement agencies 
in dealing with such administrative cases and the possibility of choosing legal sanctions against 
offenders; one-person consideration of their consideration by officials and officials; the possibility 
of conducting simplified administrative and jurisdictional proceedings; administrative-
jurisdictional activity of law enforcement agencies is exclusively administrative (not judicial, but in 
some cases ensures the implementation of administrative orders issued by the courts). 
Keywords: administrative jurisdiction, law enforcement agencies, powers, administrative 
offense, administrative proceedings, competence. 

Постановка проблеми. Компетенція будь-якого державного органу завжди законодавчо 
встановлена і випливає із його повноважень. Поняття повноважень і компетенції достатньо широко 
розглянуті в теорії права у загальному розумінні та в галузевій науці стосовно тієї чи іншої сфери 
діяльності. Повноваження суб’єктів, їх обсяг і способи реалізації визначені в самостійній групі 
правових норм – компетенційних нормах. Однак, ще на сьогодні зазначені категорії, попри ґрунтовні 
доктринальні дослідження, не мають однозначного визначення. 

Різноаспектними є також визначення поняття компетентності суб’єктів адміністративної 
юрисдикції Національної поліції України, що зумовлюється багатьма обставинами, у томі числі 
численними повноваженнями посадових та службових осіб правоохоронних органів, здійснення ними 
адміністративно-юрисдикційної діяльності в різних сферах охорони права та правозастосування. 

Науковцями розглядаються окремі адміністративні правопорушення, провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, заходи забезпечення провадження у справах 
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про адміністративні правопорушення та інші актуальні питання теорії адміністративної-
юрисдикційної діяльності в цілому, та правоохоронних органів зокрема. 

Однак, необхідним є подальший аналіз та висвітлення компетенції суб’єктів адміністративної 
юрисдикції Національної поліції України, що актуалізує відповідне дослідження. 

Стан дослідження. Компетенцію і повноваження Національної поліції України у сфері 
адміністративно-деліктної діяльності досліджують В.Б. Авер’янов, О.С. Бандурка, В.І. Безпалова, 
І.П. Бережна, І.П. Голосніченко, В.А. Глуховеря, С.С. Гнатюк, І.С. Іванов, Л.В. Іщенко, В.В. Зуй, 
С.А. Коміссаров, А.В. Кубаєнко, О.І. Миколенко, Р.В. Миронюк, О.П. Рябченко та інші вчені. Їх праці 
характеризує високий теоретичний рівень дослідження, повнота та ґрунтовність висновків. Проте 
вважаємо потрібним посилити увагу до комплексного розгляду компетенції суб’єктів 
адміністративної юрисдикції Національної поліції України. 

Метою статті є комплексне дослідження проблематики «компетенція суб’єктів 
адміністративної юрисдикції Національної поліції України», її поняття, зміст та сутність, завдання, 
законодавчу регламентацію, форми адміністративно-юрисдикційної діяльності та її особливості. 

Виклад основного матеріалу. Наведемо деякі трактування термінів, які будемо використовувати 
під час нашого дослідження. І.П. Голосніченко наводить загальне визначення повноваження та таке 
поняття для галузі права. До загального розуміння повноважень науковець відносить: це загальне для 
теорії права та держави поняття, змістом якого є система прав та обов’язків, набутих у легітимний 
спосіб державою, місцевим самоврядуванням, державними органами і органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами правовідносин з метою забезпечення 
можливостей, потреб та інтересів людини і громадянина, окремих соціальних груп та суспільства 
в цілому. Авторське визначення цього поняття для галузі права є таким: повноваження представляють 
собою зумовлені особливостями галузі правовий інститут, змістом якого є норми права, що 
закріплюють правила встановлення та зміст прав і обов’язків, набутих відповідними суб’єктами 
галузевих правовідносин1. 

А.В. Солонар розкриває тісну пов’язаність між повноваженням і компетенцією так: поняття 
компетенції слід розуміти як сферу діяльності певного органу (що саме повинен робити даний орган) 
та необхідні для цього повноваження, для виконання функцій кожний орган наділяється тими правами 
та обов’язками, які можна окреслити поняттям повноваження. У свою чергу сукупність 
перерахованих структурних елементів складає собою поняття компетенції2. 

Під компетенцією суб’єктів адміністративної юрисдикції О.В. Осипова розуміє нормативно 
встановленні повноваження по розгляду і вирішенню справ про певні адміністративні правопорушення. 
В структурно-змістовному плані її складовими є функціональний, предметний, процесуальний, 
спільний і наказовий елементи. Вони дають можливість дослідити різні сторони компетенції суб’єктів 
адміністративної юрисдикції – з позиції призначення, об’єкту, території, обсягу повноважень та ін. 
Дослідниця підкреслює, що кожен із названих елементів не може окремо характеризувати компетенцію 
суб’єкта адміністративної юрисдикції в цілому, а тільки їх сукупність3. 

Наведемо низку визначень адміністративної юрисдикції одного із пріоритетних державних 
органів виконавчої влади – Національної поліції України. В.В. Зуй вказує, що це адміністративна 
юрисдикційна діяльність поліції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення, 
адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо розгляду та вирішення звернень громадян та 
адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо дисциплінарних проваджень, а також зауважує, що 
поняття суб’єкти адміністративної юстиції Національної поліції України є вужчим, ніж поняття 
органи Національної поліції України, тому що не всі служби та їх посадові особи користуються 
юрисдикційними повноваженнями, що істотно відрізняє адміністративну юрисдикцію цих органів 
від юрисдикції органів правосуддя4. 

 
1 Голосніченко, І. П., Голосніченко, Д. І. (2011). Теорія повноважень, їх легітимність та врахування потреб 

і інтересів при встановленні на законодавчому рівні. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. 

Право: збірник наукових праць, 1 (9), 152. 
2 Солонар, А. В. (2014). Окремі аспекти розкриття змісту поняття «повноваження». Порівняльно-аналітичне 

право, 2, 254. 
3 Осипова, О. В. (2004). Субъекты административной юрисдикции: автореферат диссертации на соискание 

научой степени кандидата юридических наук. Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт 

МВД России, 10. 
4 Зуй, В. В. (2017). Правове регулювання адміністративно юрисдикційної діяльності Національної поліції 

України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 5, 108. 
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Л.В. Іщенко під адміністративно-юрисдикційною діяльністю Національної поліції України 

розуміє здійснювану в чітко регламентованій процесуальній формі діяльність, котра має 

правоохоронний, державно-владний характер, що полягає в розгляді та вирішенні справ про 

адміністративні правопорушення у досудовому порядку, у проведенні досудового розслідування 

стосовно кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної 

поліції, а також у провадженні із застосуванням заходів попередження і припинення, здійснюваного 

у відповідних рамках адміністративно-юрисдикційного провадження уповноваженими на те 

співробітниками Національної поліції України1. Зауважимо, що провадження заходів попередження і 

припинення тісно пов’язано із заходами відповідальності за порушення нормативно-правових 

визначень, про що варто було б вказати. 

С.А. Коміссаров категорію «адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції» 

розуміє як здійснювану в чітко регламентованій формі суспільних відносин, які виникають під час 

здійснення підрозділами Національної поліції (їх посадовими та службовими особами), 

правоохоронну діяльність, що охоплює розділ справ про адміністративні правопорушення і прийняття 

владних рішень (актів) у встановленому законом порядку і формах, з метою досягнення певних 

правових результатів, пов’язаних із застосуванням засобів адміністративного примусу до порушників 

чинного законодавства у сфері функціонування Національної поліції2. 

Аналіз наведених визначень дозволяє зробити висновок, що дослідниками адміністративно-

юрисдикційна діяльність Національної поліції України визначається як специфічна, правозастосовна, 

правоохоронна, підзаконна, державно-владна, виконавчо-розпорядча діяльність, що здійснюється 

підрозділами Національної поліції (їх посадовими та службовими особами), змістом якої є провадження 

у справах про адміністративні правопорушення та застосування засобів адміністративного примусу 

(попередження, припинення, відповідальності) та забезпечення їх виконання. 

Зміст та сутність адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Національної поліції 

України полягає у виявленні адміністративних порушень, збиранні та підготовці матеріалів, оцінці 

доказів, кваліфікації адміністративних проступків, застосування заходів відповідних 

адміністративних стягнень, заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення або передачі матеріалів справи на розгляд судовим рішенням3. Основне призначення 

адміністративно-юрисдикційної діяльності полягає у: наданні правової оцінки відповідності 

поведінки об’єкта правового впливу вимогам, що встановлені на рівні відповідних нормативно-

правових актів; розгляді, у разі виявлення порушень законодавства, справ про адміністративні 

правопорушення, ухваленню по них рішень щодо застосування до правопорушника адміністративних 

стягнень та виконанні прийнятих рішень4. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України чітко законодавчо 

регламентована. 

Визначення адміністративного правопорушення (проступку) встановлено ст. 9 КУпАП. Перелік 

адміністративних стягнень, які можуть застосовуватись за вчинення адміністративних 

правопорушень, містить ст. 24 КУпАП. Система органів, які уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, окреслена у ст. 213 КУпАП. Пункт 5 ст. 213 КУпАП до таких 

органів відносить Національну поліцію. У ст. 22 КУпАП наведено перелік адміністративних 

правопорушень, справи про які уповноважені розглядати органи поліції, та зазначається, що від імені 

органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які 

мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень. 

Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення встановлені ст. 245 

КУпАП, це: своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення 

її в точній відповідності до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення 

 
1 Іщенко, Л. В. (2016). Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України. Порівняльно-

аналітичне право, 1, 198. 
2 Коміссаров, С. А. (2018). Особливості адміністративної юрисдикції діяльності Національної поліції України. 

Вчені записки ТНУ імені Т.І.Вернадського. Серія: юридичні науки, 29 (68), 2, 76. 
3 Кубаєнко, А. В. (2017). Теоретико-прикладні питання адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцейських. 

Південноукраїнський правничий часопис, 1, 77. 
4 Безпалова, В. І. (2019). Загальна характеристика адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. 

Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 3 (9), 142. 
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причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання 

правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності1. 

Відповідно до ст. 222 КУпАП поліції надано право розглядати і вирішувати справи про: про 

порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху 

транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення 

схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину 

або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту 

забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, 

стаття 44-1, частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, 

стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, 

частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, 

частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1 – 126, частини перша, 

друга і третя статті 127, статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини 

третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 

(за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя 

статті 140, статті 148, 151, статті 161, 164-4, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, 

заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша 

і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 184, 189-2, 192, 194, 195)2. 

Більшість науковців, зокрема Р.В. Миронюк, під широким визначенням адміністративної 

юрисдикції розуміють поділ її на три види: 

а) адміністративно-регулятивну, тобто компетентність вирішування адміністративних справ, 

що виникають за іншими, крім виникнення спору про право і здійснення адміністративного 

правопорушення, підставами (справи про видачу ліцензій, державну реєстрацію автотранспортних 

засобів тощо); 

б) адміністративно-судочинну, тобто компетентність адміністративних судів щодо вирішення 

відповідних справ; 

в) адміністративно-деліктну, тобто компетентність щодо вирішення справ про адміністративні 

правопорушення, та винесення по них постанов3. 

О. Шоптенко, проаналізувавши національне законодавство, яке регулює адміністративно-

юрисдикційну діяльність правоохоронних органів і враховуючи наукові погляди на види 

адміністративно-юрисдикційних проваджень, робить висновок, що такими є: провадження по 

справам про адміністративні правопорушення, дисциплінарні провадження, провадження по скаргам 

громадян. В окрему групу вона виділяє так названі «безспірні» юрисдикційні провадження 

у діяльності правоохоронних органів, які звичайно супроводжують процедури розгляду і вирішення 

правових спорів або справ про правопорушення. До них відносяться виконавче провадження і 

провадження по застосуванню запобіжних заходів4. 

Адміністративні правопорушення розглядаються під час адміністративно-деліктного 

провадження (який в науковій літературі визначають і як адміністративний процес). Так, 

О.М. Бандурка, С.С. Гнатюк, І.Є. Іванов, В.К. Колпаков, О.І. Миколенко, Р.В. Миронюк, 

М.М. Тищенко певною мірою ототожнюють адміністративне деліктне провадження 

і адміністративний деліктний процес. Разом із тим правильно вказує І.А. Бережна, що «процес» 

і «провадження» – поняття, хоча і дуже близькі, в той же час не є тотожними, та погоджується у цьому 

питання з аналогічним поглядом О.В. Кузьменко, В.В. Богуцького, В.В. Мартиновського5. 

Підтримуємо погляди названих науковців. 

 

 
1 Кодекс України про адміністративні правопорушення, 1984 (Верховна Рада УРСР). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (2021, листопад, 14). 
2 Там само. 
3 Миронюк, Р. В. (2012). Адміністративно-деліктний процес: наукові підходи до поняття визначення та змісту. 

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 1 (І), 226. 
4 Шоптенко, О. (2017). Понятие и виды административно-юрисдикционных производств в деятельности 

правоохранительных органов. Authority and Society (History, Theory, Practice) = Власть и Общество (История, 

Теория, Практика), 4 (44), 2, 104. 
5 Бережна, І. А. (2013). Адміністративно-деліктні провадження як сфері об’єктивізації участі перекладача. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО, 22 (І), 2, 102. 
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Розмежування адміністративного провадження та адміністративного процесу здійснює 

В.О. Тімашов, на його думку, – адміністративне провадження це вид адміністративного процесу, який 

об’єднує послідовно здійснювані уповноваженим суб’єктом (публічною адміністрацією) 

процесуальні дії щодо розгляду та вирішення індивідуальних справ1. 

Зазначимо, що єдиного підходу до визначення адміністративного провадження, як 

і до адміністративного процесу у правовій науці не існує. 

Провадження у справах про адміністративні проступки – це регламентована адміністративно-

процесуальними нормами низка послідовних дій публічної адміністрації щодо реалізації заходів, 

спрямованих на всебічний, повний, об’єктивний розгляд справи по суті, ухвалення рішення або 

постанови та їх виконання щодо захисту загальних прав і свобод, визначених суспільством та 

закріплених у нормах права, на яке спрямоване протиправне діяння2. 

І.Є. Іванов виокремлює основні ознаки провадження у справах про проступки, вони: 

а) є адміністративно-юрисдикційною діяльністю суб’єктів публічної влади; б) здійснюються 

визначеним колом осіб, зокрема суддями, посадовцями органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування; в) виникають у зв’язку з вчиненням протиправного діяння, яке має ознаки 

проступку; г) часто реалізуються на підставі первинного процесуального документа – протоколу про 

адміністративне правопорушення; ґ) передбачають здійснення формалізованих процесуальних дій, 

що реалізовані в певній послідовності з можливістю застосування заходів адміністративного 

примусу; д) результати розгляду справи про проступок є підставою для притягнення особи 

до адміністративної відповідальності або її виправдання3. 

Дослідниками ґрунтовно розглядаються такі актуальні проблеми адміністративно-деліктних 

відносин, як: повноваження патрульної поліції щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності у сфері безпеки дорожнього руху, актуальні питання адміністративної юрисдикції 

з охорони навколишнього природного середовища та інші. Зокрема, Л.Ю. Молчанов зазначив на такі 

проблемні питання у сфері безпеки дорожнього руху, як необхідність приведення підзаконних 

нормативних актів у відповідність до Закону України «Про Національну поліцію», прийняття нових 

підзаконних актів, які б конкретизували та деталізували діяльність патрульної поліції під час 

провадження у справах про адміністративні правопорушення4. 

С.М. Гусаров вказує на необхідність створити підрозділи екологічної поліції з чітким 

визначенням на законодавчому рівні завдань, функцій, компетенції та повноважень, а також 

розширити адміністративно-юрисдикційну діяльність із охорони навколишнього природного 

середовища чинних органів, підрозділів Національної поліції, перш за все, – дільничних офіцерів 

поліції та патрульної поліції, що сприятиме активізації протидії адміністративним правопорушенням 

у цій сфері та належному забезпеченню охорони навколишнього природного середовища5. 

Адміністративно-деліктні відносини визначаються в широкому та вузькому розумінні: 

у широкому розумінні є складною правовою категорією, яка складається із теоретичних питань 

адміністративного проступку та інститутів адміністративної відповідальності, порядку притягнення 

до адміністративної відповідальності винних осіб, процесуальних аспектів провадження у справах 

про адміністративні проступки, заходів із профілактики та запобігання вчинення адміністративних 

правопорушень, ефективності адміністративно-деліктного законодавства. У вузькому ж значенні, 

адміністративно-деліктні правовідносини – це вид адміністративно-процесуальних правовідносин, 

які виникають у сфері провадження у справах про адміністративні проступки6. 

 
1 Тімашов, В. О. (2011). Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, кваліфікація. 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 3, 172. 
2 Гнатюк, С. С. (2011). Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури. 

Львів: ЛьвДУВС, 31. 
3 Іванов, І. Є. (2019). Адміністративно-правові засади провадження в справах про проступки: автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя: Запорізький національний 

університет, 12. 
4 Молчанов, Р. Ю. (2016). Повноваження патрульної поліції щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності у сфері безпеки дорожнього руху. Юридичний науковий електронний журнал, 3, 103. 
5 Гусаров, С. М. (2019). Актуальні питання адміністративної юрисдикції органів, підрозділів Національної 

поліції з охорони навколишнього природного середовища в сучасних умовах. Південноукраїнський правничий 

часопис, 4, 3, 139-140. 
6 Муза, О. (2014). Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради України, 1, 52. 
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Адміністративно-юрисдикційні провадження класифікуються за різними критеріями. Так, 

Р.В.Миронюк вважає доцільним виділити такі критерії класифікації адміністративно-деліктних 

проваджень: процесуальні підстави провадження; механізм виникнення адміністративного 

провадження; кратність розгляду справи; характер і ступінь фактичної сторони адміністративного 

проступку та пов’язану з цим складність юрисдикційної процедури; суб’єкт адміністративно-

деліктного провадження. Ним же наводяться приклади різних класифікацій науковцями 

адміністративно-деліктних проваджень: 1) на одноособове та колегіальне; 2) в першій інстанції, в 

другій інстанції; 3) у першій інстанції, прискорене, спеціальне (застосування адміністративних 

стягнень за скоєння злочинів, які не досить суспільно небезпечні), у другій інстанції1. 

У правовій науці здійснено також класифікацію провадження в справах про проступки залежно 

від обсягу процесуальних повноважень суб’єктів публічної адміністрації, зокрема: а) провадження 

у справах про проступки із загальними стадіями; б) провадження у справах про проступки 

зі скороченими стадіями; в) провадження у справах про проступки із загальними стадіями з певними 

процесуальними особливостями2. 

Варта уваги класифікація І.Є. Івановим суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: 

1) за наявністю владних повноважень (публічні суб’єкти права, приватні суб’єкти права); 2) за місцем 

у системі органів публічної влади (судові органи, державні органи влади, виконавчі органи місцевого 

самоврядування); 3) за формою здійснення провадження у справах про проступки (суб’єкти, які 

колегіально здійснюють адміністративне провадження, і суб’єкти, які одноосібно здійснюють 

адміністративне провадження); 4) за структурою адміністративно-деліктної юрисдикції (суб’єкти, які 

реалізують свої повноваження за територіальним принципом, та суб’єкти, які реалізують свої 

повноваження за галузевим принципом); 5) за обсягом компетенції щодо здійснення провадження 

у справах про проступки (суб’єкти, які уповноважені розглядати справи про один склад проступку; 

суб’єкти, які уповноважені розглядати справи про два склади проступку; суб’єкти, які уповноважені 

розглядати справи про три й більше складів проступку). 

В юридичній літературі поділяють суб’єктів адміністративно-деліктного права на суб’єктів 

матеріального адміністративно-деліктного права і на суб’єктів процесуального адміністративно-

деліктного права. До першої групи суб’єктів відносять: а) особу, що вчинила діяння, яке підпадає під 

ознаки адміністративного правопорушення; б) орган, який має право від імені держави накладати 

на правопорушника адміністративні стягнення та застосовувати інші санкції, передбачені КУпАП. 

Суб’єктами процесуального адміністративно-деліктного права є особи, які беруть участь 

у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Це: 1) особи, які беруть участь 

у справах про адміністративні правопорушення (особа, яка притягується до адміністративної 

відповідальності, потерпілий, законні представники та представники, захисник, свідок, експерт, 

перекладач: 2) особи, які допомагають адміністративному провадженню (поняті та інші); 3) органи та 

посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративне правопорушення та складати 

протоколи по справі; 4) органи та посадові особи, уповноважені складати протокол про 

адміністративні правопорушення; 5) органи та посадові особи, уповноважені застосовувати заходи 

забезпечення у справах про адміністративні правопорушення; 6) прокурор, як суб’єкт, що здійснює 

нагляд за виконанням законів у провадженні у справах про адміністративні правопорушення3. 

Аналіз законодавчих актів, правоохоронної та правозастосовної діяльності правоохоронних 

органів, наукової правової літератури дозволяє виокремити особливості аналізованої діяльності, це: 

1) широке коло суспільних відносин, що підпадають під адміністративно-юрисдикційну діяльність 

правоохоронних органів; 2) її здійснення великим колом посадовців, які мають державно-владні 

повноваження у правоохоронних відносинах та право у разі виникнення публічно-правових спорів, 

предметом яких є порушення певних прав, їх розглядати та вирішувати; 3) значну спеціалізацію 

правоохоронних органів щодо розгляду таких адміністративних справ та можливість вибору правових 

санкцій до правопорушників; 4) одноособовість їхнього розгляду посадовими та службовими 

особами; 5) по окремим справам можливість проведення спрощеного адміністративно-

юрисдикційного провадження; 6) адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів 

 
1 Миронюк, Р. В. (2012). Адміністративно-деліктний процес: наукові підходи до поняття визначення та змісту. 

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 1 (І), 228. 
2 Миколенко, О. М. (2018). Права та обов’язки суб’єктів адміністративно-деліктного права. Науковий 

юридичний журнал, 4, 209-215. 
3 Там само, 211. 
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є виключно адміністративною (не судовою, однак в окремих випадках забезпечується виконання 

адміністративних наказів, призначених судами). 

Зауважимо, що окрім адміністративно-юрисдикційних проваджень законодавством визначені й 

адміністративно-неюрисдикційні провадження правоохоронних органів. Їх основними ознаками є: 

а) процесуальна форма; б) предмет складають однорідні дії позитивного характеру; в) не стосується 

правового захисту або вирішення спору про право; г) наслідком здійснення однорідних дій є 

прийняття юридично-владного рішення; д) формою такого рішення є індивідуальний акт1. 

Неюрисдикційні провадження – це провадження, для яких не притаманна наявність ознак 

юрисдикційного характеру. До неюрисдикційних проваджень відносять такі: провадження з обробки 

та прийняття нормативних актів; провадження з прийняття індивідуальних актів управління; 

провадження із застосуванням адміністративно-попереджувальних заходів; провадження 

із застосуванням заходів адміністративного припинення; реєстраційне провадження; дозвільне 

провадження; провадження з реалізації контрольно-наглядових повноважень; виконавче атестаційне 

провадження; провадження з приватизації державного майна; провадження у земельних, екологічних, 

фінансових, бюджетних та податкових справах; діловодство та ін2. 

Висновок. Отже, адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України є 

державно-владною, специфічною, правоохоронною, правозастосовною, підзаконною, виконавчо-

розпорядчою діяльністю, що здійснюється підрозділами Національної поліції (їх посадовими та 

службовими особами). Її змістом є провадження у справах про адміністративні правопорушення 

та застосування засобів адміністративного примусу (попередження, припинення, відповідальності) 

та забезпечення їх виконання. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції 

України чітко законодавчо регламентована. 

Адміністративна юрисдикція Національної поліції України в правовій науці розглядається 

у широкому розумінні, як адміністративно-регулятивна, адміністративно-судочинна, 

адміністративно-деліктна. Єдиного підходу до визначення адміністративної юрисдикції не існує, 

вона визначається як адміністративне деліктне провадження, як адміністративний процес, як 

адміністративно-деліктна діяльність. 

Адміністративно-деліктні провадження класифікуються за різними критеріями: зокрема, 

залежно від обсягу процесуальних повноважень суб’єктів публічної адміністрації, на суб’єктів 

матеріального адміністративно-деліктного права і на суб’єктів процесуального адміністративно-

деліктного права та іншими. 

Особливості адміністративної юрисдикції Національної поліції України визначають залежно 

від кола суспільних відносин, кола посадовців, спеціалізації їх діяльності, одноособовості розгляду, 

виду провадження. Провадження у справах про адміністративні правопорушення є найбільш 

регламентованим, дослідженим видом адміністративного провадження. 

References: 

1. Holosnichenko, I. P., Holosnichenko, D. I. (2011). Teoriya povnovazhen, yikh lehitymnist ta vrakhuvannya potreb 

i interesiv pry vstanovlenni na zakonodavchomu rivni [The theory of powers, their legitimacy and taking into 

account the needs and interests in establishing at the legislative level]. Visnyk NTUU KPI. Politolohiya. 

Sotsiolohiya. Pravo: zbirnyk naukovykh prats [Bulletin of NTUU KPI. Politology. Sociology. Law: a collection 

of scientific papers], 1 (9), 147-155. [in Ukrainian]. 

2. Solonar, A. W. (2014). [Some aspects of the disclosure of the meaning of the concept of "authority"]. 

[Comparative and analytical law], 2, 253-256. [in Ukrainian]. 

3. Osipova, O. V. (2004). Subyekty administrativnoy yurisdiktsii [Subjects of administrative jurisdiction]: 

avtoreferat dissertatsii na soiskaniye nauchoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk [thesis abstract for the degree 

of candidate of legal sciences]. Moscow: All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia. [in Russian]. 

4. Zui, W. W. (2017). Pravove rehulyuvannya administratyvno yurysdyktsiynoyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi 

Ukrayiny [Legal regulation of administrative jurisdiction of the National Police of Ukraine]. Aktualni problemy 

vitchyznyanoyi yurysprudentsiyi [Current issues of domestic jurisprudence], 5, 107-111. [in Ukrainian]. 

 

 
1 Рябченко, О. П. (2016). Юрисдикція як процесуальний інститут забезпечення законності у справі державної 

митної справи: загальна характеристика. Юридичний науковий електронний журнал, 4, 149. 
2 Тімашов, В. О. (2011). Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, кваліфікація. 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 3, 174-175. 



ISSN 2336-5439 (Print); 2336-5447 (Online) EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 8 Issue 6 2021 

 79 

5. Ishchenko, L. V. (2016). Administratyvno-yurysdyktsiyna diyalnist Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny 

[Administrative and jurisdictional activities of the National Police of Ukraine]. Porivnyalno-analitychne pravo 

[Comparative and analytical law], 1, 196-198. [in Ukrainian]. 

6. Komissarov, S. A. (2018). Osoblyvosti administratyvnoyi yurysdyktsiyi diyalnosti Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny 

[Features of administrative jurisdiction of the National Police of Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni T.I.Vernadskoho. 

Seriya: yurydychni nauky [Scientific notes of TI Vernadsky TNU. Series: legal sciences], 29 (68), 2, 73-77. 

[in Ukrainian]. 

7. Kubayenko, A. V. (2017). Teoretyko-prykladni pytannya administratyvno-yurysdyktsiynoyi diyalnosti politseyskykh 

[Theoretical and applied issues of administrative and jurisdictional activities of police officers]. 

Pivdennoukrayinskyy pravnychyy chasopys [South Ukrainian Law Journal], 1, 75-78. [in Ukrainian]. 

8. Bezpalova, V. I. (2019). Zahalna kharakterystyka administratyvno-yurysdyktsiynoyi diyalnosti politsiyi 

[General characteristics of administrative and jurisdictional activities of the police]. Bulletin of the Penitentiary 

Association of Ukraine, 3 (9), 139-146. [in Ukrainian]. 

9. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya, 1984 (Verkhovna Rada URSR) [Code of Ukraine 

on Administrative Offenses, 1984 (Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady 

Ukrayiny [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine] <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> 

(2021, листопад, 14). [in Ukrainian]. 

10. Myronyuk, R. V. (2012). Administratyvno-deliktnyy protses: naukovi pidkhody do ponyattya vyznachennya 

ta zmistu [Administrative tort process: scientific approaches to the concept of definition and content]. 

Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky [Bulletin of Zaporizhia National University. 

Legal sciences], 1 (І), 226-229. [in Ukrainian]. 

11. Shoptenko, O. (2017). Ponyatiye i vidy administrativno-yurisdiktsionnykh proizvodstv v deyatelnosti 

pravookhranitelnykh organov [The concept and types of administrative and jurisdictional proceedings 

in the activities of law enforcement agencies]. Authority and Society (History, Theory, Practice), 4 (44), 2, 97-107. 

[in Russian]. 

12. Berezhna, I. A. (2013). Administratyvno-deliktni provadzhennya yak sferi obyektyvizatsiyi uchasti perekladacha 

[Administrative and tort proceedings as an area of objectification of the translator’s participation]. Naukovyy visnyk 

Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. 

Law series], 22 (І), 2, 100-105. [in Ukrainian]. 

13. Timashov, V. O. (2011). Ponyattya administratyvnoho protsesu, yoho oznaky, pryntsypy, struktura, kvalifikatsiya 

[The concept of administrative process, its features, principles, structure, qualifications]. Naukovyy visnyk 

Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal 

Affairs], 3, 169-178. [in Ukrainian]. 

14. Hnatyuk, S. S. (2011). Provadzhennya v spravakh pro administratyvni prostupky: problemni pytannya struktury 

[Proceedings in cases of administrative misconduct: problematic issues of the structure]. Lviv: Lviv Department 

of Internal Affairs. [in Ukrainian]. 

15. Ivanov, I. Ye. (2019). Administratyvno-pravovi zasady provadzhennya v spravakh pro prostupky [Administrative 

and legal bases of proceedings in cases of misdemeanors]: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho 

stupenya kandydata yurydychnykh nauk [the abstract of the dissertation on competition of a scientific degree 

of the candidate of legal sciences]. Zaporozhye: Zaporozhye National University. [in Ukrainian]. 

16. Molchanov, R. Yu. (2016). Povnovazhennya patrulnoyi politsiyi shchodo zdiysnennya administratyvno-

yurysdyktsiynoyi diyalnosti u sferi bezpeky dorozhnoho rukhu [Powers of the patrol police to carry out 

administrative and jurisdictional activities in the field of road safety]. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal 

[Legal scientific electronic journal], 3, 101-104. [in Ukrainian]. 

17. Husarov, S. M. (2019). Aktualni pytannya administratyvnoyi yurysdyktsiyi orhaniv, pidrozdiliv Natsionalnoyi 

politsiyi z okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v suchasnykh umovakh [Topical issues 

of administrative jurisdiction of bodies, units of the National Police for Environmental Protection in modern 

conditions]. Pivdennoukrayinskyy pravnychyy chasopys [South Ukrainian Law Journal], 4, 3, 136-140. 

[in Ukrainian]. 

18. Muza, O. (2014). Vynyknennya i rozvytok administratyvno-deliktnykh pravovidnosyn [The emergence and 

development of administrative-tort relations]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady 

Ukrayiny [Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine], 1, 49-53. 

[in Ukrainian]. 

19. Mykolenko, O. M. (2018). Prava ta obovyazky subyektiv administratyvno-deliktnoho prava [Rights and obligations 

of subjects of administrative tort law]. Naukovyy yurydychnyy zhurnal [Scientific legal journal], 4, 209-215. 

[in Ukrainian]. 

20. Ryabchenko, O. P. (2016). Yurysdyktsiya yak protsesualnyy instytut zabezpechennya zakonnosti u spravi derzhavnoyi 

mytnoyi spravy: zahalna kharakterystyka [Jurisdiction as a procedural institution of ensuring legality in the case 

of state customs: general characteristics]. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal [Legal scientific electronic 

journal], 4, 147-150. [in Ukrainian]. 

  



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

 80 

DOI: 10.46340/eppd.2021.8.6.13 

Vasyl Kedyk 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8388-8938 
National University «Odesa Law Academy», Ukraine 

GROUNDS OF RETURN OF THE INDICTMENT, 

PETITION FOR THE APPLICATION  

OF COERCIVE MEASURES OF MEDICAL  

OR EDUCATIONAL NATURE TO PROSECUTOR 

Василь Кедик  
Національний університет «Одеська юридична академія», Україна 

ПІДСТАВИ ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ, 

КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ 

ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО АБО ВИХОВНОГО  

ХАРАКТЕРУ ПРОКУРОРУ 

The problem of categorical definition of procedural concepts and the fact that today the criminal 
procedural legislation of Ukraine is imperfect and requires the formation of new scientifically 
comprehensive proposals to bring into line with reality, the growing need to study the problems 
of such procedural actions as “return of indictment”, “return of petition for application of coercive 
measures of medical nature to prosecutor”, “return of request for application of compulsory 
measures of educational nature to prosecutor" and appeal against such actions. 
The purpose of the study is to formulate the grounds for returning the indictment to the prosecutor, 
a request for the application of coercive measures of a medical or educational nature. 
Of course, like any document, an indictment may contain procedural and factual deficiencies that 
can be exploited by the defense. Analyzing the materials of criminal proceedings for 2016-2019, 
we can identify the two most commonly used by the defense typical situations of using existing 
shortcomings in the return of indictments by courts in criminal proceedings - this is used to refute 
the prosecution after the appointment in accordance with the requirements of the CPC of Ukraine. 
Awareness of the typical shortcomings in the indictments allows us to classify the grounds for the 
return of the indictment by the courts during the preparatory hearing: 1) depending on the person 
who drafted it; 2) depending on the qualification of the criminal event; 3) depending on the form 
of pre-trial investigation. 
In turn, the studied court decisions provide an opportunity to form the following groups 
of grounds for returning the indictment to the prosecutor, a request for the application of coercive 
measures of medical or educational nature: 1) a group of grounds of organizational and procedural 
nature; 2) a group of different law enforcement norms of the CPC of Ukraine; 3) a group 
of different legal understanding of the norms of the CPC of Ukraine; 4) a group of non-compliance 
with the norms of the CPC of Ukraine. 
Thus, the identification and understanding of the factors (violation of the requirements of the CPC 
of Ukraine), which are the basis for the return of the indictment to the prosecutor, is the basis 
for their prevention and avoidance in the pre-trial investigation. 
Keywords: grounds for return of the indictment, petition for the application of coercive 
measures of medical or educational nature, prosecutor, criminal proceedings. 

Постановка проблеми. Дослідження питань підстав повернення обвинувального акту, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору 

бере свій початок з проблематики  категоріального визначення поняття «повернення обвинувального 

акта», «повернення клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру»,  
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«повернення клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру» прокурору. 

До того ж збільшилася актуальність таких досліджень з метою формування науково обґрунтованих 

пропозицій, спрямованих на удосконалення кримінального процесуального законодавства України 

в частині процесів повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру прокурору і відповідного оскарження таких дій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань діяльності прокурора 

займались Ю. П. Аленін, О. В. Бабаєва, В. І. Галаган, В. В. Долежан, Я. В. Замкова, В. С. Зеленецький, 

О.Б. Комарницька, В. В. Колодчин, М. В. Косюта, О. П. Кучинська, В. Т. Нор, В. Мацко, 

В. Т. Маляренко, В. О. Попелюшко, Р. Д. Рахунов, В. М. Савицький, Г. П. Середа, А. Р. Туманянц, 

О. Г. Шило, Ф. Н. Фаткуллін, М. В. Юрчишин та ін.  Однак, чимало питань по проблематиці 

повернення прокурору обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру залишаються не вирішеними. Зокрема актуальними є 

напрацювання пов’язані з судовою практикою, легітимізацією окремих процесів, що супроводжують 

дії прокурора після повернення та співіснування «таких повернень» з подальшим судовим розглядом 

цього ж кримінального провадження. 

Метою статті є дослідження підстав повернення прокурору обвинувального акту, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Виклад основного матеріалу. У практичному розумінні повернення обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору є 

своєрідним компромісом для усунення недоліків таких процесуальних документів, зокрема, 

невідповідності вимогам КПК України (ст.ст. 291-293 КПК України). В свою чергу, Кримінальний 

процесуальний кодекс України не містить вичерпного переліку підстав повернення прокурору 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, що, звісно, в правозастосовній практиці створює різноманітні колізії та конфлікти 

інтерпретування. 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК України) у параграфі 3 визначає 

порядок звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру (далі - обвинувальний акт). Згідно ст. 291 КПК України, 

слідчий складає обвинувальний акт, який після цього затверджує прокурор. У випадку, якщо 

прокурор не погоджується з обвинувальним актом, який склав слідчий, він може самостійно скласти 

новий обвинувальний акт. Обвинувальний акт – це процесуальний документ (тобто процесуальне 

рішення (ч. 4 ст. 110 КПК України)) в межах досудового розслідування, який завершує його 

проведення, підводячи підсумки наявним доказам, кваліфікуючи діяння суб’єктів кримінального 

провадження у формі обвинувачення щодо вчинення конкретного кримінального правопорушення. 

Зміст обвинувального акту визначений у ч. 2 ст. 291 КПК України, додатки у ч. 4 ст. 291 КПК України, 

обов’язкове надання копії обвинувального акту регламентовано ст. 293 КПК України. Саме 

обвинувальний акт, який оголошується на початку судового розгляду, визначає подальший предмет 

всього кримінального провадження. 

О. В. Калужанський зазначає, що «суд у випадку повернення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру під час підготовчого 

судового засідання діє з метою ліквідації перепон розгляду справи судом»1. Дослідник наголошує, що 

повернення прокурору обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру під час підготовчого судового засідання часто застосовується з 

метою усунення виключно недоліків резолютивного акту досудового розслідування, а не власне 

досудового розслідування. 

Діючий КПК України має ознаки взаємовідносин сторін у формі позовного кримінального 

провадження, проте так звана ідеальна рівність сторін в кримінальному провадженні наразі 

неможлива. Однак норми  КПК України надають відповідні процесуальні можливості стороні 

захисту, які дозволяють ставити під сумнів формування, обґрунтування та погодження 

обвинувального акту у кримінальному провадженні (тобто, по суті ставлять під сумнів висновки 

сторони обвинувачення про винуватість конкретної особи (вчиненні/утриманні від дій тощо), так 

в п. 3. ч. 3 ст. 314 КПК України закріплено: «повернути обвинувальний акт, клопотання 

 
1 Калужинський, О. В. (2011). Оціночна діяльність судді при прийнятті рішення про повернення кримінальної 

справи прокурору зі стадії попереднього розгляду. Право і суспільство, 4, 159. 
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про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони 

не відповідають вимогам цього Кодексу». Це дозволяє висунути сумніви  щодо змісту 

обвинувального акту та його додатків на стадії підготовчого судового засідання, що може стати 

підставою прийняття судом рішення про так званий «не допуск кримінального провадження 

до судового розгляду», а ухвалити рішення про повернення обвинувального акту прокурору. 

Зокрема О.В. Бабаєва відмічає про доречність проведення аналогії «з іншими процесуальними 

кодексами, які передбачають процедуру залишення позовної заяви без руху та підстави повернення її 

позивачеві, серед яких недоліки позовної заяви, які не були усунуті позивачем у встановлений судом 

строк». Так, розглядаючи обвинувальний акт як кримінальний позов, вчений вважає цілком доречною 

процедуру повернення судом обвинувального акту прокурору з метою усунення ним же його 

недоліків, таким чином сприяючи уніфікації в цій стадії.1 

Необхідно відзначити, що ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що 

«державне обвинувачення – це процесуальна діяльність саме прокурора в кримінальному 

провадженні, де він виступає його самостійною і окремою стороною». Саме після направлення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру до суду прокурор готується до підготовчого судового засідання. Така підготовка включає: 

1) систематизацію та дослідження матеріалів кримінального провадження; 2) підготовку проекту 

доповіді з основними позиціями; 3) ознайомлення з матеріалами, які надійшли до суду та 

конструювання ймовірних позицій інших учасників сторін; 4) шляхом верифікації та валідації 

опрацювання всього масиву наявних даних по кримінальному провадженню; 5) доопрацювання 

проекту доповіді з основними позиціями. Проблеми, які виникають у прокурора на цей момент: 

1) велика кількість кримінальних проваджень під його процесуальним керівництвом; 2) наявність 

інших поточних завдань у діяльності прокурора; 3) встановлення додаткових обставин, обставин, що 

викривають/виправдовують обвинуваченого та обставин, що пом’якшують/обтяжують покарання; 

4) не визначеність щодо дати проведення підготовчого судового засідання2. 

Останнє є цілком очевидним, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 314 КПК після отримання 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає (постановляє ухвалу) про 

підготовче судове засідання та запрошує учасників судового провадження на конкретну дату, 

час та місце. 

Відповідно до ст. 314 КПК України у ході підготовчого судового засідання суд має право 

прийняти низку рішень, одним з яких є повернення обвинувального акту, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам КПК України. В ч. 4 ст. 314 КПК України закріплено, що повернення 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру може бути оскаржено в апеляційному порядку. Так, для правильного розуміння суті 

обвинувального акту необхідно враховувати, що він являє собою завершальний документ досудового 

розслідування, спрямований на розкриття злочину, формулювання висновку щодо конкретної 

кримінально-релевантної події та обвинувачення підозрюваних. Роль обвинувального акту 

визначається тим, що в ньому на підставі результатів проведеного досудового розслідування 

викладається остаточне формулювання обвинувачень у матеріально-правовому сенсі, що виражає 

впевненість сторони обвинувачення (прокурора) у винуватості конкретної особи, і затвердження 

цього документу означає завершення кримінального провадження на досудовому розслідуванні та 

продовження вже в судовому порядку. 

Як і будь-який документ, обвинувальний акт може містити недоліки. Недоліки можуть мати 

процесуальний або фактичний характер. В теорії існує три підходи для сторони захисту до того, яким 

чином використовувати такі недоліки: 

• використовувати недоліки з метою спростування обвинувачення після призначення судом 

справи до розгляду; 

 
1 Бабаєва, О. В. (2019). Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України: дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків: Національний юридичний університет 

ім. Ярослава Мудрого, 104. 
2 Кедик, В. (2021). Повноваження прокурора у випадку повернення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру: алгоритм дій. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки", 9 (43) DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-9-7531. 
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• подавати клопотання про повернення обвинувального акту та приведення у відповідність 

до вимог КПК України, вказавши на окремі недоліки; 

• подавати клопотання про повернення обвинувального акту та приведення у відповідність 

до вимог КПК України, вказавши на всі недоліки. 

Відповідно до аналітики наявних кримінальних проваджень за 2016-2019 рр. нами виокремлено 

дві найбільш вживані стороною захисту типові ситуації використання існуючих недоліків у питанні 

повернення обвинувальних актів судами в кримінальному провадженні: 

1. Призначення провадження до розгляду та використання недоліків з метою спростування 

обвинувачення; 

2. Виявлення недоліків та приведення обвинувального акту у відповідність до вимог 

КПК України. 

Розуміння вище окреслених типових ситуацій та існуючих недоліків у обвинувальних актах 

судами під час підготовчого судового засідання, створює унікальну можливість класифікації всіх груп 

підстав повернення обвинувального акту судами під час підготовчого судового засідання 

таким чином: 

1. В залежності від особи, яка його склала: 

• слідчий; 

• прокурор. 

2. В залежності від кваліфікації злочинної події: 

• кримінальний проступок; 

• злочин. 

3. В залежності від форми досудового розслідування: 

• дізнання; 

• досудове слідство. 

В свою чергу, вчена О. Б. Комарницька вивчивши ухвали районних та апеляційних судів, 

наукові джерела з  підстав повернення обвинувальних актів прокурору виділяє такі групи підстав:  

• організаційно-формального характеру;  

• невідповідність нормам КПК України (ст. ст. 291, 293, 109, 110 КПК України);  

• неузгодженість між собою рівних за значенням нормативно-правових актів;  

• різне праворозуміння та правозастосування норм КПК України1;  

• усунення перешкод для оперативної, якісної та ефективної підготовки справи до судового 

розгляду.2 

В цілому, з огляду на практику розгляду судами кримінальних проваджень, можна таким чином 

систематизувати порушення вимог КПК України, які, в свою чергу, стають підставами 

для повернення обвинувального акту прокурору: 

1. Невідповідність реєстру матеріалів досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 109 КПК України, 

ч. 1 ст. 293 КПК України); 

2.  Невідповідність обвинувального акту статусу офіційного документу (ч. 1 ст. 291 КПК України); 

3. Порушення конкретизації злочинної події (ч. 1 ст. 91, ст. 110 КПК України); 

4. Невідповідність обвинувального акту вимогам КПК України (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 291 

КПК України); 

5. Підписання/не підписання обвинувального акту особою, яка не наділена повноваженнями 

(п. 13 ч. 2 ст. 36, ч. 1 ст. 291 КПК України); 

6. Не надання/ не належне надання копії обвинувального акту (ст. 293 КПК України); 

7. Не повне формування реєстру матеріалів досудового розслідування (ч. 4 ст. 291 

КПК України). 

Можна спрогнозувати, що при розслідуванні кримінальних проступків будуть виділені ще такі 

наступні підстави для повернення обвинувальних актів: 

1. Порушення строків подання слідчим обвинувального акту на затвердження прокурору (ч. 2 

ст. 301 КПК України); 

 
1 Комарницька, О., Радіонов, В. (2015). Актуальні питання повернення обвинувальних актів та прийнятих 

за цим рішень. Вісник прокуратури, 6, 74. 
2 Комарницька, О. (2016). Підстави повернення обвинувального акту прокурору.  

Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції юридичного та історичного спрямування 

<http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1953> (2021, вересень, 27). 
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2. Після повідомлення особі про підозру порушення прокурором терміну (ч. 3 ст. 301 

КПК України); 

3. Порушення процедури клопотання прокурора про розгляд обвинувального акту 

у спрощеному провадженні (ст. 302 КПК України). 

В свою чергу, Д. Пономаренко відмічає, що нерідко в обвинувальному акті викладені лише 

зміст підозри, правова кваліфікація  та тільки частина фактичних обставин правопорушення, 

у вчиненні якого підозрювалася особа. Тому, за таким «обвинувальним актом» особа  має статус 

не обвинуваченого, а підозрюваного, оскільки відповідно до положень ст. 277 КПК України це 

становить зміст повідомлення про підозру. Таким чином, Д. Пономаренко наголошує, що відсутність 

в обвинувальному акті формулювання обвинувачення та належної правової кваліфікації дій особи 

унеможливлює якісний і повний її захист і, як наслідок, має бути беззаперечною підставою 

для скасування вироку в майбутньому.1 

Аналіз ухвал судів щодо повернення прокурору обвинувального акту, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру дає можливість виділити 

такі найбільш популярні підстави повернення: 

– неналежне надання копії обвинувального акту, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру; 

– невідповідність обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру вимогам КПК України; 

– невідповідність обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру статусу процесуального документу; 

– невідповідність реєстру матеріалів досудового розслідування чинному КПК України; 

– невстановлення окремих обставин кримінального провадження, передбачених КПК України. 

В свою чергу, вчений В. Мацко виділяє такі узагальнені підстави повернення обвинувального 

акту, систематизувавши більшість порушень норм КПК України: 

1. Неналежне надання копії обвинувального акту (ч. 1 ст. 293 КПК України); 

2. Невідповідність обвинувального акту статусу офіційного документу (ч. 1 ст. 291 

КПК України); 

3. Порушення конкретизації злочину та невідповідність обвинувального акту вимогам 

КПК України (ст. 110 КПК України, ч. 1 ст. 91 КПК України, п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України); 

4. Обставини, які вказують на те, що обвинувальний акт підписаний особою, яка не наділена 

відповідними повноваженнями (п. 13 ч. 2 ст. 36 КПК України); 

5. Невідповідність реєстру матеріалів досудового слідства (п. 2 ч. 2 ст. 109 КПК України).2 

Отже, результати дослідження змісту судових рішень з питань повернення прокурору 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру та наукових напрацювань з цієї тематики надають можливість сформувати такі групи 

підстав повернення прокурору обвинувального акту, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру: 

1. Група організаційно-процесуального характеру, підстав повернення прокурору 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру; 

2. Група різного правозастосування норм КПК України, підстав повернення прокурору 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру; 

3. Група різного праворозуміння норм КПК України, підстав повернення прокурору 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру; 

4. Група невідповідності нормам КПК України, підстав повернення прокурору обвинувального 

акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

 
1 Пономаренко, Д. (2016). Яких типових помилок припускаються прокурори в обвинувальному акті та які 

процесуальні наслідки цього. Закон і бізнес <https://zib.com.ua/ua/122577-yakih_tipovih_pomilok_pripuskayutsya_ 

prokurori_v_obvinuvalno.html> (2021, вересень, 27). 
2 Мацко, В. (2016). Підстави повернення обвинувального акту. Юридична газета, 22 (520)  

<https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/pidstavi-povernennya-obvinuvalnogo-aktu.html> 

(2021, вересень, 27). 
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За даними Єдиного державного реєстру судових рішень станом на 20.04.2020 р. доволі велика 

кількість обвинувальних актів повертається судами прокурору, з них в середньому тільки 10% 

з загальної кількості ухвал оскаржується прокурорами. Встановлення чинників, які стають підґрунтям 

підстав для повернення обвинувального акту прокурору є фундаментом їх недопущення і уникнення 

ще на досудовому розслідуванні. 

Висновок. Підсумовуючи викладене слід зазначити, що підстави для повернення прокурору 

обвинувального акту судами в кримінальному провадженні вимагають до себе більш пильної уваги та 

дослідження, виокремлення у окремі групи з узагальненням практики досудового розслідування і 

судового розгляду. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні розуміти, що складання обвинувального 

акту необхідно розпочати тільки тоді коли, повно й об’єктивно досліджені всі обставини кримінально-

релевантної події та зібрані докази, які свідчать про винуватість підозрюваної особи у вчиненні 

кримінального діяння з обов’язковим пересвідченням у відсутності обставин, які виключають 

кримінальне провадження. 

Таким чином, виявлення і розуміння чинників (порушення вимог КПК України), які є 

підґрунтям підстав для повернення обвинувального акту прокурору є фундаментом їх недопущення і 

уникнення на досудовому розслідуванні. 
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v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  

– pro zdroje v ruštině:   http://www.translit.ru,  

– pro zdroje v ukrajinštině:   http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  
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обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013). 

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 

(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, 

training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi 
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та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130. 
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