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Конституційна аргументація: теоретико-правовий аспект
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У статті на підставі застосування поелементного та діяльнісного 
підходів, а також наукових положень нідерландської школи аргументації 
запропоновано авторське тлумачення терміна «конституційна 
аргументація». Зокрема, під конституційною аргументацією слід 
розуміти одночасно процес і результат конституційної діяльності щодо 
переконання реципієнта (адресата) в прийнятності (неприйнятності) 
точки зору шляхом висування необхідної множини аргументів, що 
складається для виправдання (спростування) цієї точки зору. Крім того, 
проаналізовано різні типи аргументації, використовувані в сучасній 
правовій науці, та визначено місце конституційної аргументації в системі 
правової аргументації. Запропоновано схему реалізації конституційної 
аргументації та поняття «схема конституційної аргументації», яку 
слід розглядати як своєрідну матрицю (топос, патерн), що визначає 
контур взаємозв’язків між учасниками процесу, їх комунікативні 
функції, а також використовує в процесі переконання коректне логічне 
міркування. Коректне логічне міркування в схемі конституційної 
аргументації, пов’язане з дотриманням норм і законів логіки, передбачає 
застосування вичерпного кола вихідних посилок і чіткі правила їх 
обробки. Саме такий спосіб міркування в процесі конституційного 
судочинства є універсальним, адже він дозволяє тому, хто засумнівався 
в справедливості винесеного рішення, самостійно відтворити весь 
процес міркування (ланцюг умовиводів) і дійти до єдиного можливого 
висновку. У статті наведено схему коректного логічного міркування 
в конституційному судочинстві, де показано структурні взаємозв’язки між 
посилками, тезами, винятками, основними та другорядними гарантіями. 
Запропоновано визначення категорії «структура конституційної 
аргументації», яка становить множину тез та аргументів, що висуваються 
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суб’єктом конституційного звернення (суб’єктами) до Конституційного 
суду з надією, що останній прийме положення тези внаслідок прийняття 
ним аргументу (аргументів), які підтверджують її істинність. На відміну 
від схеми (теоретичний вимір) структура конституційної аргументації 
становить конкретну візуалізацію процесу аргументації (практичний 
вимір). Аналіз сучасних структур конституційної аргументації в Україні 
дозволив виявити чимало проблем у цій сфері. Найбільш вагомою 
з них є проблема фреймінгу, під якою розуміється специфічне подання 
інформації в рішенні конституційного суду, коли «за межі» (ігноруються) 
конституційного провадження у справі виносять інші важливі аспекти 
проблеми, до уваги взято не всі релевантні конституційні норми-принципи. 
Крім того, не завжди і не в повній мірі застосовується універсальний 
у практиці ЄСПЛ трискладовий тест на пропорційність, який дозволяє 
нівелювати наявні недоліки процесу конституційної аргументації, 
зокрема, притаманні методу псевдосилогічної аргументації, підвищити 
рівень суспільної довіри до Конституційного Суду загалом.

This article offers an author's interpretation of the term constitutional 
argumentationbased on the application of element-by-element approach 
and activity approach, and also the scientific provisions of the Dutch school 
of argumentation. In particular, the constitutional argument should be 
understood as both the process and the result of the constitutional activity 
to convince the recipient (addressee) of the acceptability (inadmissibility) 
of the point of view, by putting forward the necessary set of arguments to 
justify (refute) this point of view. In addition, various types of argumentation 
used in modern legal science are analyzed and the place of constitutional 
argumentation in the system of legal argumentation is determined. The scheme 
of realization of constitutional argumentation and the concept of “scheme 
of constitutional argumentation” are offered, which should be considered as 
a kind of matrix (topos, pattern), which determines the contour of relationships 
between participants, their communicative functions, and uses correct logical 
reasoning. The correct logical reasoning in the scheme of constitutional 
argumentation connected with observance of norms and laws of logic assumes 

Key words: constitutional 
a r g u m e n t a t i o n ,  l e g a l 
argumentation, scheme of 
constitutional argumentation, 
structure of constitutional 
argumentation, correct logical 
reasoning in constitutional 
proceedings.
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Вступ. Серед сучасних проблем конституці-
оналізму, під яким у загальному вигляді розумі-
ється система конституційних норм і принципів, 
інституціолізованих на основі народного воле-
виявлення і суверенітету [1, c. 587], називають, 
насамперед, проблеми конституційної інтерпре-
тації та аргументації (обґрунтування) конститу-
ційних рішень.

Важливість вивчення інституту аргументації, 
його форм, механізмів та інструментів реалізації 
в конституційному процесі держави є безсумнів-
ною і безстроковою, адже конституційний процес 
є безперервним за своїм змістом та існуватиме 
й розвиватиметься з усіма притаманними йому 
особливостями, проблемами та перспективами 
синхронно з розвитком держави як такої. 

Відповідно, актуальність проблеми аргумента-
ції в конституційному процесі держави виходить 
із таких сучасних посилок, як:

– зміна парадигми конституціоналізму (на 
зміну парадигмі недоторканості конституції при-
йшла парадигма перманентних конституційних 
реформ, що адекватно до вимог часу і суспільства 
переформатовують конституційний правопоря-
док) [2];

– перехід права від схоластичної юриспру-
денції до правового реалізму, тобто необхідності 
враховувати та узгоджувати різноманітні сучасні 
суспільно-правові обставини та інтереси, знахо-
дити таке ефективне рішення, яке б могло задо-
вольнити максимальну кількість зацікавлених 
осіб (суддя почав посідати місце соціального 
дослідника-примирювача, який віддає перевагу 

винесення формально правильного схоластично 
аргументованого рішення на користь рішення, що 
забезпечує мир, стабільність і безпеку в плюраліс-
тично організованому суспільстві із суперечли-
вими інтересами) [3];

– розвиток процесів демократизації та інсти-
туційних форм громадянського суспільства, що 
володіють потенціалом до ініціації процесів кон-
ституційної реформи, впливу на парламент, суд 
та уряд.

Наразі проблематика правової аргументації 
в конституційному судочинстві висвітлена в пра-
цях таких зарубіжних учених, як А. Ален, В. Він-
терс, Г. Гаджиєв, А. Д’євре, Т. Доннеллі, А. Собо-
лєва, А. Рустамзаде, О. Троїцька та ін. Серед 
вітчизняних науковців цьому питанню присвятили 
свої праці Ю. Євтошук, В. Кістяник, Ю. Кривиць-
кий, Л. Луць, С. Рабінович, М. Савенко, М. Савчин, 
О. Щербанюк, О. Юркевич та ін. [4–10]

Як показує аналіз наукової літератури, присвя-
ченої предмету статті, невирішеною проблемою, 
що стоїть на заваді реалізації ефективної аргу-
ментації в процесі конституційного судочинства, 
є об’єктивна неможливість застосовувати мето-
дику юридичного силогізму, яка широко вико-
ристовується в судах загальної юрисдикції, через 
що в більшості складних справ рішення носять 
характер ситуативних, змінюваних під впливом 
конституційної доктрини чи певному (не завжди 
релевантному) добору конституційних цінностей 
під час розгляду справи, що зумовлює значний 
характер загроз і небезпек конституційним пра-
вам і свободам людини. Причини цієї проблеми 

application of an exhaustive circle of initial parcels and strict rules of their 
processing. This way of reasoning in the process of constitutional proceedings 
is universal, as it allows anyone who doubted the fairness of the decision to 
reproduce the whole process of reasoning (chain of inferences) and come to 
the only possible conclusion. The article presents a scheme of correct logical 
reasoning in constitutional proceedings, which clearly shows the structural 
relationships between the premises, theses, exceptions, primary and secondary 
guarantees. It is proposed to define the category “structure of constitutional 
argumentation”, which is a set of theses and arguments put forward by the subject 
of the constitutional appeal (subjects) to the constitutional court with hope 
of acceptance of the argument’s truth. In contrast to the scheme of constitutional 
argumentation (theoretical dimension), the structure of constitutional 
argumentation is a specific visualization of the argumentation process (practical 
dimension). The analysis of modern structures of constitutional argumentation 
in Ukraine allows to reveal many problems in that sphere. The most important 
of these is the problem of framing, which means that the constitutional court 
ignores other important issues in the decision-making process and not all 
relevant constitutional norms are taken into account. In addition, the universal 
three-component test of proportionality, which allows to eliminate the existing 
shortcomings of the process of constitutional argumentation, including 
the inherent method of pseudo-silogical argumentation in order to increase 
the level of public’s trust in the Constitutional Court as a whole.
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криються у відсутності ієрархії між конституцій-
ними цінностями. 

Проблема поглиблюється і тим фактом, що 
конституційний суд становить не башту, відгород-
жену «сімома морями», а він також є частиною 
системи влади і перебуває у середовищі взаємодії 
різноманітних політичних сил. Виносячи рішення, 
він завжди балансує на межі застосування логіки 
та механізмів аргументації та уникнення потен-
ційних загроз (втрата статусу-кво в системі влад-
них відносин, виникнення прямого конфлікту на 
рівні владних еліт тощо).

Наявна також когнітивна проблема, що стоїть 
на заваді ефективній аргументації в конституцій-
но-правових процесах, зумовлена особливостями 
людської пізнавальної природи, коли неефективні 
рішення конституційного суду спричинені суб’єк-
тивними викривленнями картини дійсності тих, 
хто приймає рішення [11].

Загалом, проблематика правової аргументації 
в конституційному судочинстві не досить розви-
нена, про що свідчить множина різноманітних, часто 
суперечливих трактувань та положень. Недостатньо 
розкрито структуру та механізм аргументації в кон-
ституційному судочинстві, наявною є і проблема 
щодо розробки специфічних дефініцій у цій сфері, 
як-от конституційна аргументація, схема та струк-
тура конституційної аргументації тощо.

Постановка завдання. Мета статті – на основі 
теоретико-правового аналізу запропонувати 
авторське визначення терміна «конституційна 
аргументація» та визначити її місце в системі пра-
вової аргументації, розкрити логічну схему кон-
ституційної аргументації та висвітлити основні 
проблеми реалізації конституційної аргументації 
в Україні на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз юридичної літератури на предмет дослі-
дження інституту аргументації в конституцій-
но-правових процесах дозволив виявити прикру 
категорійну невизначеність стосовно самої кате-
горії «конституційна аргументація» та її місця 
в множині видів аргументації, використовуваних 
у сфері права. 

Крім того, часто спостерігається плутанина 
між самими видовими категоріями аргументації 
в праві (правова, юридична, нормативна, доктри-
нальна, правознавча, правозастосовна, судова) [7; 
10, с. 8]. Так, наприклад, багато сучасних дослід-
ників не проводять жодної різниці між категорі-
ями «правова аргументація» та «юридична аргу-
ментація», розглядаючи їх як синонімічні поняття 
(К. Каргін, Т. Авакян, В. Кістяник, Г. Ланова, 
Г. Томсон та ін.) [12]. Деякі автори ж наповнюють 
їх різним змістовним навантаженням.

У логіці є низка способів, які дозволяють отри-
мувати суворо наукові визначення понять і уни-

кати при цьому допущення логічних помилок. 
Найбільш розповсюдженим серед них є визна-
чення поняття через найближчий рід і видову 
(типову) відмінність, зокрема, на підставі викори-
стання «поелементного підходу» (структурування 
поняття на складники). 

Отже, найпершою класифікаційною ознакою 
для вищевказаної множини аргументацій (пра-
вова, правознавча, юридична, нормативна, право-
застосовна, доктринальна, судова, конституційна) 
є те, що вони належать до роду аргументації як 
такої [13].

Нідерландською школою аргументації, яка 
наразі є найбільш авторитетною в міжнародному 
науковому співтоваристві у сфері досліджень 
інституту аргументації, під аргументацією розу-
міється вербальна, соціальна і раціональна діяль-
ність, спрямована на переконання розумного 
суб’єкта в прийнятності (неприйнятності) точки 
зору шляхом висування необхідної множини аргу-
ментів, що складається для виправдання (спро-
стування) цієї точки зору [14, c. 517]. 

Як випливає з цього тлумачення, аргументація 
є діяльнісною категорією. 

Таким чином, на підставі застосування діяль-
нісного підходу до категорії аргументації в праві 
пропонуємо інститут конституційної аргумента-
ції уналежнювати до інституту судової аргумента-
ції, а останній – до правозастосовної і юридичної 
аргументації, яка є складником правової аргумен-
тації (табл. 1, рис. 1).

Стосовно визначення змісту зазначених на 
рис. 1 термінів аргументації в системі права про-
понуємо подальше застосування діяльнісного під-
ходу до їх тлумачення, а також класичного фор-
мулювання аргументації в межах нідерландської 
школи, з огляду на що і пропонуємо їх системне 
тлумачення.

Отже, під правовою (юридичною, судовою, 
правозастосовною, конституційною, правотвор-
чою, доктринальною, правознавчою) аргумента-
цією слід розуміти одночасно процес і результат 
відповідно правової (юридичної, судової, право-
застосовної, конституційної, правотворчої, док-
тринальної, правознавчої) діяльності щодо пере-
конання реципієнта (адресата) в прийнятності 
(неприйнятності) точки зору шляхом висування 
необхідної множини аргументів, що складається 
для виправдання (спростування) цієї точки зору.

З огляду на це, схема конституційної аргумен-
тації передбачає наявність учасників процесу кон-
ституційної аргументації (сторін, суду) та відпо-
відне поле аргументів і тез (рис. 2).

Схема конституційної аргументації в широ-
кому розумінні є своєрідною матрицею (топосом, 
патерном), що визначає контур взаємозв’язків 
між учасниками процесу, комунікативні функ-
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ції, а також використовує в процесі переконання 
коректне логічне міркування.

Коректне логічне міркування в схемі консти-
туційної аргументації, пов’язане з дотриманням 
норм і законів логіки, передбачає застосування 
вичерпного кола вихідних посилок та правил їх 
обробки. Саме такий спосіб міркування в процесі 
конституційного судочинства є універсальним, 

адже він дозволяє тому, хто засумнівався в спра-
ведливості винесеного рішення, самостійно від-
творити весь процес міркування (ланцюг умови-
водів) і дійти до єдиного можливого висновку.

На практиці конституційна аргументація, 
з огляду на історичні, традиційні, культурні, мен-
тальні, розумові та інші особливості учасників 
процесу, може відхилятись від наведеної схеми 

Таблиця 1
Система правових дефініцій за діяльнісним підходом

Система дефініцій Зміст дефініцій

Правова діяльність
розуміється діяльність як юристів, так і фахівців неюридичних спеціальностей, 
спрямована на створення та підтримання правового порядку, миру, безпеки і спра-
ведливості; поняття є ширшим за поняття «юридичної діяльності» і є видовим 
щодо останнього [15, c. 6]

Юридична діяльність
здійснюється лише на професійній основі юристами та державними службовця-
ми, оскільки пов’язана зі спеціальними операціями щодо правових явищ, вимагає 
особливих навичок і вмінь [15, c. 7]

Правознавча діяльність є структурним компонентом правової діяльності і становить «теоретико-пізна-
вальну діяльність у сфері дослідження державно-правової дійсності» [16, c. 35].

Правотворча діяльність розуміється діяльність із творення права (системи норм) [17, c. 43]

Доктринальна правова 
діяльність

розуміється діяльність зі створення та розвитку наукових положень загального 
характеру, що мають підтримку з боку держави і використовуються в правозасто-
совній діяльності в обґрунтуванні рішень, які приймаються [18; 19]

Правозастосовна діяльність
розуміється здійснювана у встановлених законодавством формах юридична 
діяльність державних органів, зокрема судів, і посадових осіб, що виражається в 
забезпеченні реалізації та охороні норм права [20]

Судова діяльність
різновид юридичної діяльності; розуміється діяльність судів (конституційний суд, 
суди загальної юрисдикції) з відправлення правосуддя, здійснювана в процесуаль-
ній формі [21; 22]

Конституційна діяльність

діяльність органів конституційного контролю щодо розгляду та вирішення 
відповідно до конституційних норм-принципів питань конституційно-правового 
характеру; вміщує правотворчу конституційну діяльність та правозастосовну 
конституційну діяльність, які є складниками понять правотворчої та правозасто-
совної діяльності [23, c. 5]

Правотворча конституційна 
діяльність

розуміється діяльність, пов’язана з підготовкою і прийняттям конституції та 
законів, якими вносяться зміни і доповнення до неї, а також розробка правових 
позицій конституційного суду, сукупність яких становить конституційну доктри-
ну [17, c. 43; 24, с. 57]

Правозастосовна конститу-
ційна діяльність

розуміється конституційне судочинство як діяльність органів конституційного 
контролю із забезпечення верховенства конституції [23, c. 5]

Рис. 1. Місце конституційної аргументації  
в системі правової аргументації

Розроблено автором

 
Рис. 1. Місце конституційної аргументації в системі правової 

аргументації 
Розроблено автором. 

 

З огляду на це, схема конституційної аргументації передбачає наявність 

учасників процесу конституційної аргументації (сторін, суду) та відповідне 

поле аргументів і тез (рис. 2). 

Схема конституційної аргументації в широкому розумінні є своєрідною 

матрицею (топосом, патерном), що визначає контур взаємозв’язків між 

учасниками процесу, комунікативні функції, а також використовує в процесі 

переконання коректне логічне міркування. 

Коректне логічне міркування в схемі конституційної аргументації, 

пов’язане з дотриманням норм і законів логіки, передбачає застосування 

вичерпного кола вихідних посилок та правил їх обробки. Саме такий спосіб 

міркування в процесі конституційного судочинства є універсальним, адже він 

дозволяє тому, хто засумнівався в справедливості винесеного рішення, 

самостійно відтворити весь процес міркування (ланцюг умовиводів) і дійти 

до єдиного можливого висновку. 

На практиці конституційна аргументація, з огляду на історичні, 

традиційні, культурні, ментальні, розумові та інші особливості учасників 

процесу, може відхилятись від наведеної схеми у частині кількості як 

учасників сторін (аргументаторів), так і висунутих тез і аргументів, які 

Конституційна аргументація 

Правозастосовна аргументація 

Юридична аргументація 

Правова аргументація 

Правознавча аргументація 

Правотворча аргументація 

Доктринальна аргументація Судова аргументація 
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у частині кількості як учасників сторін (аргу-
ментаторів), так і висунутих тез і аргументів, 
які можна виразити через поняття конструкція 
(структура) конституційної аргументації.

Застосовуючи принцип аналогії та скористав-
шись визначенням аргументаційної конструкції 
в роботах А. Алєксєєва [25, c. 40] і Д. Зайцева 
[13, c. 70], пропонуємо визначення категорії 
«структура конституційної аргументації», яка 
становить множину тез та аргументів, що вису-
ваються суб’єктом конституційного звернення 
(суб’єктами) до конституційного суду з надією, 
що останній прийме положення тези внаслідок 
прийняття ним аргументу (аргументів), що під-
тверджують її істинність. На відміну від схеми 
(теоретичний вимір) структура конституційної 
аргументації становить конкретну візуалізацію 
процесу аргументації (практичний вимір).

Аналізуючи структури конституційної аргу-
ментації, використовувані в практичній діяльно-
сті КСУ, можна зазначити, що трапляються струк-
тури конституційної аргументації, де є значна 
кількість тез та аргументів (і навпаки) [26].

На практиці структури конституційної аргу-
ментації можуть бути простими (не містять 
у своєму складі інших структур конституційної 
аргументації та мають лише одну тезу) та склад-
ними. Складні структури конституційної аргу-
ментації містять інші структури конституційної 
аргументації, причому тези останніх можуть 
виступати як аргументи перших. На відміну від 
простих складні структури конституційної аргу-
ментації мають кілька умовиводів (ланцюг виво-
дів), тобто передбачають процес міркування.

Загалом, аргументація у конституційних спра-
вах, на відміну від інших (адміністративних, 
цивільних, кримінальних) справ, ускладнюється 
тим, що конституційним нормам і принципам 
притаманний високий ступінь абстракції, широке 
охоплення, що неминуче призводить до колізії 
(конфлікту правових норм та принципів), вирі-
шити яку за допомогою механізму формальних 
критеріїв неможливо, адже конституційні нор-
ми-принципи мають однаковий рівень юридичної 
сили та узагальнення. Отже, ієрархія конституцій-
них норм-принципів є неприпустимою. Крім того, 

можна виразити через поняття конструкція (структура) конституційної 

аргументації.  
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конституційним принципам притаманна така 
онтологічна закономірність, як бінарність (напри-
клад, бінарними конституційними принципами 
є принцип економічної свободи (права власності, 
здійснення підприємницької діяльності) і прин-
цип соціальної держави, принцип невтручання 
в особисте і сімейне життя та принцип свободи 
думки і слова).

Проблема поглиблюється наявністю високої 
конкуренції правових приписів, яка майже від-
сутня чи не так виражена в інших областях права. 
Усе це ускладнює процес побудови логічних умо-
виводів.

З огляду на зазначене та враховуючи теоре-
тичні розробки у сфері юридичної аргументації 
Стівена Тулміна, схема коректного логічного мір-
кування в конституційному судочинстві, на нашу 
думку, виглядатиме так (рис. 3).

Аналізуючи акти КСУ, а також практику при-
йняття рішень Конституційною Радою Франції 
(далі – КРФ), можна знайти в них схожі ознаки. 
Зокрема, часто у них відсутнє коректне логічне 
міркування, що, на думку А. Д’євре, належить до 
псевдосилогічної форми аргументації, яка у тек-
стовому вираженні виглядає так:

1. Ураховуючи… (наводяться цифрові цитати 
конституційних положень та інших правових, 
наприклад європейських міжнародних догово-
рів) – головна посилка;

2. Беручи до уваги, що…(наводяться закони, їх 
положення, раніше видані рішення суду) – друго-
рядна посилка (підтримка);

3. Вирішив… (рішення у справі) [28].
Проаналізувавши 40 актів КРФ, Артур Д’євре 

виявив проблему упередженості у відборі аргу-
ментів і викривлення під час побудови логічних 
ланцюгів. Так, у процесі міркування КРФ під час 

переходу від головної до другорядної посилки 
вводить додаткові передумови і використовує 
другу частину процесу аргументації (підтримку) 
на свій розсуд, добираючи основні та другорядні 
посилки так, щоб досягти бажаного висновку, 
порушуючи тим самим логіку силогічного методу.

Аналіз рішень КСУ дозволяє стверджувати, 
що прикрою вадою вітчизняної конституційної 
аргументації є і те, що тест на пропорційність 
(як основний механізм забезпечення основопо-
ложного принципу верховенства права в ЄСПЛ 
[29, c. 15]) проводиться з порушенням класичної 
парадигми втручання держави в конституційні 
права і свободи громадян, а саме не завжди вико-
нується вимога трискладовості, зокрема:

- принцип придатності (ефективності досяг-
нення мети) – перевірка того, чи придатні застосо-
вувані конституційним судом заходи обмеження 
конституційних прав і свобод для досягнення 
легітимної мети;

- принцип необхідності (ефективності застосо-
вуваних заходів) – перевірка того, чи є ці заходи 
оптимальними (збалансованими), і того, чи не 
існує інших заходів втручання в права і свободи 
громадянина, які б меншою мірою їх обмежували;

- принцип адекватності обмеження (суспіль-
ної ефективності; заборони надмірності заходів 
чи сумірності/пропорційності у вузькому сенсі) – 
перевірка того, чи перевищує користь, отримана 
суспільством, шкоду в результаті обмеження кон-
ституційних прав і свобод громадян [30, c. 5]. 

Зазначена проблема описується у науковій 
літературі як «фреймінг», або специфічне подання 
інформації в рішенні конституційного суду, коли 
«за межі» конституційного провадження у справі 
виносяться інші важливі аспекти проблеми 
(ігноруються), до уваги взято не всі релевантні 

Рис. 3. Схема коректного логічного міркування  
в конституційному судочинстві

Розроблено автором на підставі: [27, c. 96]
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 конституційні норми-принципи. Усе це призво-
дить до того, що остаточне рішення конституцій-
ного суду виглядає не як вичерпний доказовий 
результат, а як просте твердження, переконання, 
в якому в суб’єкта звернення в конституційній суд 
викликає запитання та занепокоєння (як мінімум).

Висновки. Практика конституційної аргумен-
тації в Україні свідчить про наявність системних 
проблем, починаючи від застосовуваних консти-
туційних процедур і завершуючи якістю обслу-
говування населення в частині конституційних 
звернень, про що свідчить як кількість відхиле-
них справ за конституційними зверненнями, так 
і кількість звернень громадян України до Євро-
пейського Суду з прав людини. 

Зазначене свідчить про першочерговість інсти-
туційної трансформації системи конституційного 
судочинства в Україні. 

Зокрема, що стосується інституту конститу-
ційної аргументації, то нагальними завданнями 
на сучасному етапі є застосування парадигми 
трискладового тесту на пропорційність у процесі 
аргументації рішень КСУ, що вимагає не лише 
зміни конституційної парадигми КСУ, а і внесення 
відповідних трактувань до каталогу юридичних 
позицій КСУ (конституційної доктрини). 

У Каталозі юридичних позицій КСУ 
(параграф 3.4 «Верховенство права») не чітко 
описане положення про легітимні цілі (має бути 
їх повний і вичерпний перелік), принцип про-
порційності наведений лише в загальних рисах, 
а механізм його реалізації за класичним підходом, 
використовуваним у ЄСПЛ, не згадується [26].

Уважаємо, що використання трискладового 
тесту на пропорційність із чітким аргументуван-

ням у рішеннях КСУ дозволить нівелювати наявні 
недоліки процесу конституційної аргументації, 
зокрема, притаманні методу псевдосилогічної 
аргументації, підвищити рівень суспільної довіри 
до Конституційного Суду загалом.

Запропонований у статті категорійно-поня-
тійний апарат дозволить систематизувати вико-
ристовувану систему дефініцій у конституцій-
ному праві.

Подальші розробки з цієї теми вбачаються 
в розробленні Регламенту прийняття рішень 
КСУ, де б деталізовано були внормовані аргумен-
таційні механізми пропорційності (зокрема, зба-
лансування), а також обставини їх застосування, 
критерії практичної реалізації інших принципів 
діяльності КСУ, адже наразі такий документ від-
сутній, а процес прийняття рішень КСУ ґрун-
тується на доволі «розмитих» нормах, утілених 
у Конституції України, законах України «Про 
Конституційний Суд України», «Про Регламент 
Конституційного Суду України», внутрішніх 
актах КСУ (Каталог юридичних позицій, Поло-
женні Про Секретаріат КСУ, Інструкції з діло-
водства КСУ та ін.). 

Зазначене ускладнює процес громадського 
нагляду та «стримування» ситуативних (а не аргу-
ментованих) рішень судової гілки влади. Саме 
внормованість процесу прийняття рішень КСУ 
з чітким процедурним регламентом (системи 
застосовуваних механізмів, методів та інстру-
ментів) дозволить реалізувати основний принцип 
судочинства – верховенство права, а також напов-
нити реальним змістом ст. 13 Європейської Кон-
венції про захист прав людини й основоположних 
свобод.
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У статті розглядаються питання забезпечення державою екологічних прав 
громадян через призму такої тріади, як нормативне закріплення відповідного 
права; встановлення такого, що кореспондує цьому праву, обов’язку інших 
суб’єктів (суб’єкта); встановлення конкретних заходів відповідальності за 
порушення цього права. За результатами проведеного аналізу вказується, 
що в основі низки понять, що характеризують екологічні права громадян 
і забезпечення яких гарантує держава, закладено два базових поняття – 
«екологія» та «довкілля», які є основою для значної кількості інших понять. 
Недоліком нормативного регулювання, характерним як щодо кожного 
з цих понять, так і щодо більшості похідних від них, розглядається їх 
нормативна невизначеність. Іншим недоліком є відсутність в окремих 
базових, спеціальних щодо екологічної сфери законах окремої статті 
із термінами, що використовуються в них, а також невизначення цими 
законами навіть базових термінів, які є основою тих відносин, які ними 
регулюються. Указується також на такі особливості окремих нормативних 
дефініцій, як: 1) надання визначення з використанням протилежного 
(негативного) поняття; 2) відсутність нормативного визначення більш 
базових понять, натомість закріплення дефініцій похідних від них 
визначень. Констатується надання (закріплення) відповідних прав, узяття 
державою на себе відповідного обов’язку щодо забезпечення їх реалізації, 
охорони та захисту, але відсутність конкретизації змісту відповідного права 
та кореспондувального йому обов’язку держави має наслідком ускладнення 
реалізації цих прав. Аналізуються повноваження різних суб’єктів державної 
влади у сфері забезпечення екологічних прав з акцентуванням на питаннях 
контрольно-наглядових повноважень суб’єктів виконавчої гілки влади. 
Указується на широкий спектр «згадування» в нормативно-правових актах про 
«контроль»/«нагляд», «державний нагляд»/«державний контроль», натомість 
відсутнє чітке їх розмежування та роз’яснення змісту, що створює певні труднощі 
в процесі правозастосування. Зважаючи на те, що доктрина наразі офіційно не 
є визнаним джерелом адміністративного права (можливість використовувати 
доктринальні положення для тлумачення змісту понять, змісту того чи іншого 
права чи принципу в судовій чи адміністративній правозастосовній діяльності 
нормативно не закріплено), а також обґрунтовується доцільність уніфікації їх 
змісту на нормативному рівні, зважаючи на відсутність уніфікованого погляду 
науковців на сутність цих понять.

Ключові слова: екологічні 
права, екологія, довкілля, 
контроль, нагляд, держав-
ний нагляд (контроль).
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The article considers the issue of state safeguard of citizens’ 
environmental rights through the prism of a triad: statutory consolidation 
of the relevant right; imposition of an obligation of other subjects 
(subject) corresponding to this right; fixation of specific penalties 
for the violation of the right. A conducted analysis shows that some 
concepts, which characterize citizens’ environmental rights that are 
guaranteed by the state, are grounded on two basic concepts – “ecology” 
and “environment”, which, in turn, are a basis for many other concepts. 
Statutory ambiguity is regarded as a shortcoming of statutory regulation, 
which is peculiar both to each of these concepts and the majority of their 
derivatives. Another shortcoming is a lack of special basic terms in 
individual environmental laws, as well as the failure of laws to define 
basic terms, which are a ground of relevant relations. The author 
also highlights the following particularities of statutory definitions:  
1) a definition using the opposite (negative) concept; 2) the lack 
of statutory definition of more basic concepts but consolidated definitions 
derived from them. It is stated that the provision (consolidation) 
of relevant rights, the state’s undertaking of the specific obligation to 
ensure their implementation, protection and defense, but concurrent lack 
of specification of the right and corresponding state obligation, results 
in a complicated exercise of rights. Powers of different government 
entities in the area of ensuring environmental rights are analyzed with 
an emphasis on control and supervisory powers of executive authorities. 
The research indicates a wide spectrum of “mentioning” “control”/ 
“supervision”, “state supervision”/ “state control” within statutory legal 
acts, but there is no clear differentiation and clarification that creates 
some difficulties during their law enforcement. Keeping in mind that 
doctrine is not an officially recognized source of administrative law  
(an option to use doctrinal provisions for the interpretation of concepts, 
the content of a particular right or principle in judicial or administrative 
law-enforcement activity is not statutorily enshrined) and a lack 
of a unified scientific vision of these concepts, it justified expediency to 
unify their content at the legislative level.

Key words: environmental 
rights, ecology, environment, 
control, supervision, state 
control (supervision).

Вступ. Потреба в забезпеченні екологічних 
прав громадян є однією з найактуальніших про-
блем сучасності, адже вона пов’язана як із базо-
вою для права категорією – «права людини», так 
і з найціннішим об’єктом охорони з боку право-
вої держави – людиною та її здоров’ям. У січні 
2020 р. у проєкті Конвенції ООН про біологічне 
розмаїття, розміщеному на офіційному сайті 

ООН, зазначено, що світ зіштовхнувся з пробле-
мою зникнення різних видів флори та фауни, що 
може обернутися зникненням цілих екосистем 
та серйозними наслідками для виживання людства 
як виду. Саме цінність об’єкта охорони (життя 
та здоров’я людини) є тим чинником, що поєднує 
різні галузі права, норми яких регулюють ті чи 
інші аспекти широкого спектра екологічних прав, 
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реалізація яких (прав) пов’язана зі значним роз-
маїттям сфер, що впливають на здоров’я людини, 
навколишнє щодо людини природне середовище і, 
відповідно, з питаннями: 1) нормативного декла-
рування (закріплення) відповідних положень;  
2) забезпечення реалізації прав, закріплених у нор-
мативно-правових актах; 3) охорони та захисту цих 
прав тощо. Значний обсяг у нормативному регу-
люванні питань забезпечення реалізації, охорони 
та захисту екологічних прав громадян здійсню-
ється нормами адміністративного права, чимало 
норм якого ще важко визнати досконалими, адже 
досконалість пов’язана з ефективністю як забез-
печення реалізації відповідних прав, так і засобів, 
завдяки яким здійснюється їх охорона та захист. 
Отже, дослідження наявних проблем у сфері адмі-
ністративно-правового забезпечення реалізації, 
охорони та захисту екологічних прав громадян, 
пошук шляхів вирішення відповідних проблем, 
формулювання пропозицій щодо вдосконалення 
відповідного нормативного врегулювання є акту-
альними напрямами наукових розробок.

Оскільки забезпечення екологічних прав гро-
мадян так чи інакше пов’язане з їх реалізацією 
щодо різних видів природних ресурсів, користу-
ванням різними видами екологічних об’єктів, то 
враховуватись мають вже наявні наукові розробки 
щодо цих об’єктів. Тобто важливими є наукові 
розробки щодо як загальних (екологічна політика, 
екологічна безпека), так і спеціальних (вузьких 
сфер суспільного життя, в яких ці права реалі-
зовуватимуться) питань. Так, чимало наукових 
праць адміністративно-правової спрямованості 
присвячено проблематиці управлінських аспектів 
реалізації екологічної політики в Україні, вико-
ристання природних ресурсів, забезпечення еко-
логічної безпеки (наприклад, праці О.Я. Лазора, 
2004 р., Ю.О. Легези, 2018 р., К.А. Машненкова, 
2018 р., А.Е. Омарова, 2019 р., О.В. Артеменка, 
2018 р., О.І. Матюшенко, 2018 р., В.С. Шака, 
2018 р., О.Ф. Якимчука, 2019 р., С.В. Прудника, 
2018 р., Л.О. Ємця, 2018 р., І.В. Кожем’яки, 
2019 р.), регулювання екологічної діяльності 
(наприклад, праці К.А. Рябець, 2007 р.), охорони 
навколишнього природного середовища та при-
родокористування (наприклад, праці О.А. Улюті-
ної, 2011 р.), суб’єктів такої охорони (наприклад, 
праці М.М. Сливки, 2019 р.), адміністративної 
відповідальності за екологічні правопорушення 
(наприклад, праці І.А. Куян, 2001 р., І.І. Денисюк, 
2020 р.), розгляду публічно-правових  спорів 
у сфері використання природних ресурсів 
у порядку адміністративного судочинства (напри-
клад, праці А.В. Хоменка, 2018 р., В.А. Вітіва, 
2018 р., Н.І. Золотарьової, 2018 р., Г.А. Майдане-
вич, 2018 р.), адміністративно-правового забезпе-
чення євроінтеграційних процесів в екологічній 

сфері (наприклад, праці Г.В. Савенко, 2017 р., 
Г.В. Тішкової, 2018 р.). Значна кількість науко-
вих досліджень охоплює вищеокреслені загальні 
питання щодо конкретних сфер чи екологічних 
об’єктів. Так, розглядаючи сферу лісового госпо-
дарства, як приклад можна навести праці таких 
учених-адміністративістів та фахівців у галузі 
державного управління, як Н.В. Марфіна (2007 р.), 
О.О. Онищук (2009 р.), Г.А. Гарварт (2014 р.), 
С.В. Матчук (2014 р.), Г.А. Гончаренко (2015 р.), 
Д.А. Арутюнян (2017 р.), О.А. Козачук (2017 р.), 
Х.В. Юшкевич (2019 р.), О.Є. Волков (2019 р.); 
сферу земельних ресурсів – праці С.В. Бакуліної 
(2018 р.), Я.Ю. Штикера (2018 р.), В.Я. Даугуля 
(2018 р.), В.Г. Пітатєлєва (2018 р.), С.А. Харків-
ського (2018 р.), К.І. Рибалки (2019 р.), Г.П. Шуст 
(2019 р.), О.М. Швець (2019 р.), О.В. Шкуро-
пата (2018 р.), К.О. Набоки (2018 р.); сферу вод-
ного господарства – праці Л.В. Гбур (2019 р.), 
Х.Н. Мепарішвілі; сферувикористання і охорони 
надр – праці Н.О. Максіменцевої (2018 р.) тощо.

Метою статті є обґрунтування на підставі 
аналізу праць учених-адміністративістів, фахів-
ців у галузі державного управління, фахівців 
в інших галузях права, аналізу нормативних поло-
жень, якими регулюються адміністративно-пра-
вові аспекти забезпечення реалізації, охорони 
та захисту екологічних прав громадян, найбільш 
оптимальних шляхів вирішення наявних проблем 
у відповідній сфері правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. Якщо йдеться 
про забезпечення державою певного права, з її 
боку має бути: по-перше, нормативне закріплення 
відповідного права; по-друге, встановлення корес-
пондувального цьому праву обов’язку інших 
суб’єктів (суб’єкта), якими можуть бути як будь-
які особи, від яких вимагається не порушувати 
відповідне право, так і (обов’язково) вповнова-
жені державні органи, покликані забезпечити реа-
лізацію цього права та його захист й відновлення 
у разі порушення; по-третє, встановлення кон-
кретних заходів відповідальності за порушення 
цього права. Розглянемо ці аспекти.

Щодо нормативного закріплення екологічних 
прав громадян. Закріплення на конституційному 
рівні певних положень вже саме по собі свідчить 
про важливість для держави врегулювання відпо-
відного питання, адже саме в конституціях кожна 
держава фіксує і регламентує найважливіші для 
неї питання, що постають як «база» для подаль-
шої детальної регламентації в інших законодав-
чих та підзаконних актах. При цьому зазначимо, 
що Конституцію України уналежнюємо до дже-
рел адміністративного права, на противагу тим 
ученим-адміністративістам, які обґрунтовують 
протилежне (див., наприклад, праці Н.В. Галіци-
ної [1, с. 174–175], Р.С. Мельника [2, с. 12–13], 
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К.Ю. Солодової [3, с. 37]). Одним із таких питань, 
про яке у Конституції України згадується стосовно 
різних форм його вияву (від закріплення відпо-
відного права до надання повноважень із його 
забезпечення органам різних гілок влади) є право 
кожного громадянина на екологічну безпеку 
та забезпечення екологічної рівноваги на тери-
торії держави загалом. Питанням забезпечення 
екологічної безпеки і підтримання екологічної 
рівноваги на території України, що безпосеред-
ньо пов’язані з питаннями збереження генофонду 
Українського народу, присвячується окрема стаття 
Конституції України (ст. 16 [4]), що свідчить про 
актуальність цієї проблеми для держави, адже саме 
такий обов’язок щодо забезпечення цієї безпеки 
держава й покладає на себе. Екологічні аспекти 
суспільного життя відображені в різних статтях 
Конституції України та позначаються через низку 
різноманітних понять, серед яких, зокрема, «еко-
логічна безпека» та «екологічна рівновага», як-от 
«довкілля», та пов’язані з ним поняття. Так, про 
право на безпечне довкілля, зокрема, йдеться 
у розділі, присвяченому правам громадян, як-от 
у ст. 50 Конституції України, а серед засобів, 
якими особа може відновити порушене право, 
є отримання відшкодування завданої шкоди, яке, 
натомість, не є засобом забезпечення відповід-
ного права, адже передбачає певний процес від-
новлення порушеного, тобто приведення у первіс-
ний стан, тобто той стан безпеки, який держава 
й гарантує, закріплюючи право на безпечне 
довкілля. Поняття «довкілля» є основою й інших 
понять, які використовуються в Конституції Укра-
їни, як-от «стан довкілля», «охорона довкілля» 
(п. 6 ч. 1 ст. 85; п. 3 ч. 1 ст. 119, п. 5 ч. 1 ст. 138 [4]). 
Ураховуючи те, що забезпечення безпеки перед-
бачає попередження небезпеки, одним із засобів 
такого попередження є надане в ч. 2 ст. 50 Консти-
туції України право доступу та поширення інфор-
мації, яке може стосуватись тих чи інших аспектів 
безпечного довкілля, забезпечення якого гарантує 
людині стан, що має назву «здоров’я», повноцінне 
та довге її життя. Стан довкілля та якість харчових 
продуктів і предметів побуту є тими об’єктами, 
яких і стосується реалізація права на відповідну 
інформацію. Певним засобом щодо можливості 
реалізації цього права є імперативна норма про 
заборону засекречування будь-ким відповідної 
інформації. Про екологічну безпеку згадується 
й у статті, де визначаються питання, регулювання 
яких здійснюється виключно законами України 
(п. 6 ч. 1 ст. 92 [4]), й у статті, в якій ідеться про 
повноваження Кабінету Міністрів України (далі – 
КМУ) (п. 3 ч. 1 ст. 116 [4]) тощо.

Ще одне поняття, яке використовуються в Кон-
ституції України і яке пов’язане із забезпеченням 
екологічних прав громадян, є «екологічна ситуа-

ція», яке згадується у декількох аспектах: закрі-
плення в імперативній формі неможливості погір-
шення екологічної ситуації та природних якостей 
землі у процесі реалізації свого права власності 
(ч. 7 ст. 41 [4]); визначення компетенції суб’єкта, 
повноваження якого поширюються й на відно-
сини, пов’язанні з екологічною ситуацією (пов-
новаження Верховної Ради України (далі – ВРУ), 
які закріплені в п. 31 ч. 1 ст. 85 [4]); зарахування 
цих питань до переліку тих, регулювання яких 
здійснюється виключно законами України (п. 19 
ч. 1 ст. 92 [4]). Також у Конституції України зга-
дується і про надзвичайну екологічну ситуацію 
(п. 21 ч. 1 ст. 106; п. 10 ч. 1 ст. 138 [4]).

Отже, в основу низки понять, що характери-
зують екологічні права громадян і забезпечення 
яких гарантує держава України, закладені дві 
базові категорії – «екологія» та «довкілля», які 
є основою інших понять: 1) «екологічна безпека», 
«екологічна рівновага», «екологічна ситуація», 
«надзвичайна екологічна ситуація»; 2) «безпечне 
довкілля», «стан довкілля», «охорона довкілля» 
тощо. Натомість поєднує їх те, що обидві ці 
основи не є нормативно визначеними поняттями. 
Крім цього, більшість похідних від цих основ 
понять, якими «оперує» законодавець у нормах 
Конституції України, нормативно не визначені. 
Указане зумовлює потребу пошуку змісту цих 
понять в інших джерелах, зокрема довідникових 
та доктринальних.

Поняття «екологія», як правило, подається 
лише в загальних довідникових джерелах, зде-
більшого в біологічному та соціальному його 
значеннях, які, відповідно, пов’язуються з взаємо-
зв’язками або живих істот загалом (тварини, рос-
лини, мікроорганізми) або людини з довкіллям 
(середовищем) (див., напр.: [5, с. 213; 6 с.168–169; 
7, с 431]). У загальних правових та адміністра-
тивно-правових довідникових джерелах наво-
дяться, як правило, лише пов’язані з указаним 
поняття: «екологічне право» [8, с. 47–48; 9, с. 109; 
10, с. 180], «екологічні права і обов’язки гро-
мадян» [8, с. 48–49; 9, с. 109], «екологічний 
моніторинг» [8, с. 49], «екологічна безпека» 
[9, с. 108; 10, с. 179; 11, с. 126], «екологічна екс-
пертиза» [9, с. 108; 10, с. 179], «екологічна інфор-
мація» [9, с. 108–109], «екологічна мережа» 
[10, с. 179–180] тощо.

Поняття «довкілля» визначається як навко-
лишнє природне середовище, оточення, в якому 
існує жива істота, організм [6, с. 152]; «навко-
лишнє» – те, що оточує кого-небудь, розміщене 
навколо [6, с. 361]. Отже, можна вести мову про 
синонімічність понять «довкілля» та «навко-
лишнє природне середовище». Натомість у зако-
нодавчих актах використовуються як перший, так 
і другий термін. І при цьому заміна наприкінці 
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2012 р. у нормах Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» слів 
«інспектори охорони навколишнього природ-
ного середовища» в усіх відмінках на «інспек-
тори з охорони довкілля», затверджена Законом 
№ 5456-VI від 16.10.2012 р., свідчить про те, що 
законодавець чітко відмежовує вказані поняття. 
До того ж наявні й відповідні закони, сферою 
регулювання одного з яких є охорона навколиш-
нього природного середовища (див. одноймен-
ний Закон від 25.06.1991 р. № 1264-XII) та оцінка 
впливу на довкілля (див. однойменний Закон 
від 23.05.2017 р. № 2059-VIII). Аналіз вітчизня-
ної нормативної бази свідчить і про наявність 
низки інших законодавчих актів, у назві яких 
ідеться саме про «навколишнє природне сере-
довище»» (див., наприклад, закони України 
від 22.03.2018 р. № 2362-VIII, від 17.06.2015 р. 
№ 530-VIII, від 06.03.1996 р. № 81/96-ВР) або про 
«довкілля» (див., наприклад, закони України від 
06.07.2011 р. № 3596-VI, від 05.11.2009 р. № 1708-VI, 
від 22.03.2001 р. № 2333-III, від 06.07.1999 р. 
№ 832-XI, від 05.03.1998 р. № 195/98-ВР). Отже, 
постає питання про визначення співвідношення 
понять «навколишнє природне середовище» 
та «довкілля».

Аналіз законів України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» та «Про 
оцінку впливу на довкілля» свідчить: 1) про від-
сутність у першому окремої статті з термінами; 
2) наявність такої статті в другому законі, нато-
мість відсутність базового для цього закону нор-
мативного визначення. Аналіз змісту норм відпо-
відних законів дозволяє зробити висновок про збіг 
багатьох складників цих понять, натомість дещо 
ширший зміст поняття «довкілля», яке містить 
і такий складник, як клімат. Ще раз зазначимо, 
що чітке нормативне визначення цього терміна 
відсутнє, а його зміст можна зрозуміти лише шля-
хом аналізу поняття «оцінка впливу на довкілля», 
де всі складники, про які ми зазначаємо, перелі-
чені як об’єкти, щодо яких можливі негативні 
наслідки. Щодо терміна «навколишнє природне 
середовище» зазначимо, що в окремих міжна-
родних документах (див., наприклад, Закон від 
08.06.1997 р., Гарантійну угоду від 24.07.2004 р., 
Модельний екологічний кодекс від 31.10.2007 р.) 
його зміст визначено більш широко, ніж у Законі 
України «Про навколишнє природне середовище.

Загалом, серед перелічених термінів, якими 
законодавець «оперує» у нормах Конституції Укра-
їни і які пов’язані з нормативним закріпленням 
та забезпеченням реалізації екологічних прав гро-
мадян, у нормативно-правовій базі наявні лише 
деякі з них, як-от «екологічна безпека», зміст якого 
наведено у ч. 1 ст. 50 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» і який 

відтворюється в інших, зокрема підзаконних, 
нормативно-правових актах (наприклад, у Наказі 
Мінтрансзв’язку України від 08.05.2007 р. № 381). 
Відзначаючи позитивно факт наявності відповід-
ної дефініції, зазначимо два недоліки норматив-
ного врегулювання цього питання, перший із яких 
пов’язаний із відсутністю окремої статті в Законі 
України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», другий – із недоліками формулю-
вання самої дефініції, коли визначення поняття 
«безпека» (екологічна) подається через проти-
лежне поняття – «небезпека».

Також привертає увагу відсутність норматив-
ного визначення більш базових понять і визна-
чення похідних від них. Прикладом такої ситуації 
є відсутність нормативного визначення «еколо-
гічна ситуація», на противагу чому існує норма-
тивного визначене поняття «надзвичайна еколо-
гічна ситуація», надана в Законах України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» 
та «Про зону надзвичайної екологічної ситуа-
ції», а з аналізу відповідного визначення можна 
зробити узагальнений висновок, що все, що не 
є «надзвичайною екологічною ситуацією», є «зви-
чайною», тобто просто «екологічною ситуацією». 
У такому разі можна позитивно оцінити такий 
підхід законодавця (тобто визначення лише ано-
малії, а не нормального стану (норми), адже сто-
совно останнього (нормального, бажаного стану) 
навряд чи виникатимуть суперечки щодо тлума-
чення відповідного поняття.

Серед інших наявних на офіційному сайті 
ВРУ нормативних визначень, слід назвати «еко-
логічні наслідки», «екологічний аналіз», «еко-
логічні характеристики», «екологічні умови», 
«екологічність продукції (послуг)», «екологічні 
стандарти», «екологічні нормативи», «екологічні 
критерії» тощо.

Отже, можемо констатувати наявність пошире-
ного використання як на конституційному рівні, 
так і на рівні звичайних (неконституційних) зако-
нів, які, натомість, є спеціальними щодо конкрет-
ної сфери свого регулювання, значної кількості 
понять, та відсутність нормативних дефініцій 
більшості з них, які входять у зміст «екологічні 
права громадян», обов’язок із забезпечення яких 
взяла на себе Україна. Надання (закріплення) від-
повідних прав, узяття державою на себе відповід-
ного обов’язку, однак відсутність конкретизації 
змісту відповідного права та кореспондувального 
йому обов’язку держави має наслідком усклад-
нення в його реалізації, тому є напрямом подаль-
шого вдосконалення вітчизняного законодавства 
у сфері забезпечення екологічних прав громадян.

Щодо встановлення кореспондувального еко-
логічним правам громадян обов’язків інших 
суб’єктів, котрими (іншими суб’єктами) можуть 
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бути як будь-які особи, від яких вимагається не 
порушувати відповідне право, так і державні 
органи, які мають забезпечувати реалізацію, охо-
рону та захист відповідних прав. Загальним імпе-
ративом, тобто таким, що стосується будь-яких 
суб’єктів, є закріплений у ст. 68 Конституції Укра-
їни обов’язок кожного неухильно додержуватися 
Конституції та законів України та не посягати 
на права інших людей, а також норми про те, що 
незнання законів не звільняє від юридичної від-
повідальності [4]. Оскільки норми Конституції 
України є нормами прямої дії, то наведена ст. 68 
є правовою підставою для можливості захистити 
чи відновити закріплені в ній екологічні права.

Зважаючи на закріплене у ст. 3 Конститу-
ції України положення про те, що утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [4], суб’єктами, які мають 
сприяти реалізації екологічних прав громадян, 
є державні органи. Ще одним є обов’язок із забез-
печення екологічної безпеки і підтримання еколо-
гічної рівноваги на території України, закріпле-
ний у ст. 16 Конституції України [4].

Аналіз питань, пов’язаних із відповідними 
суб’єктами, стосується так званого інституцій-
ного складника забезпечення екологічних прав 
громадян. У цьому аспекті слід згадати позицію 
Конституційного Суду України (далі – КСУ), 
який, надаючи тлумачення змісту тих чи інших 
конституційних норм та зазначаючи про певне, 
надане Конституцією України право, вказує про 
кореспондуючий обов’язок держави щодо його 
забезпечення, реалізація якого здійснюється орга-
нами державної влади відповідно до повноважень 
(наприклад, у п. 3 Рішення КСУ від 25.01.2012 р. 
№ 3-рп/2012 [12]). Крім цього, надаючи тлума-
чення щодо відповідності норм інших норматив-
но-правових актів положенням Конституції Укра-
їни у тій чи іншій сфері, КСУ вказує й на те, що 
«невід’ємним складником правового регулювання 
відносин <…> є визначення правового меха-
нізму та державних органів, на які покладається 
обов’язок виконання політики держави у цій 
сфері» (наприклад, Рішення КСУ від 21.12.2011 р. 
№ 20-рп/2011 [13]). Отже, дослідження потре-
бують питання, які саме державні органи мають 
забезпечувати реалізацію цього права, а також 
питання їх статусу (повноважень, компетенції 
у цій сфері).

Аналіз повноважень суб’єктів різних гілок 
влади, закріплених у Конституції України, свід-
чить про те, що кожна з трьох гілок державної 
влади так чи інакше задіяна в процесі забезпе-
чення відповідних прав, про що у Конституції 
України зафіксовано або шляхом прямої вказівки, 
або опосередковано. Так, стосовно законодавчої 
гілки влади в п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України 

йдеться про затвердження ВРУ указів Президента 
України про оголошення окремих місцевостей 
зонами надзвичайної екологічної ситуації [4]. 
Величезне значення мають й інші норми, а саме 
пп. 6, 19 ч. 1 ст. 92, в яких екологічна безпека 
визначена як сфера, питання щодо якої визнача-
ються лише на рівні законів, а не інших норматив-
но-правових актів, як і врегулювання правового 
режиму зон надзвичайної екологічної ситуації [4]. 
Про компетенцію Президента України щодо ого-
лошення окремих місцевостей України зонами 
надзвичайної екологічної ситуації йдеться у п. 21 
ч. 1 ст. 106 Конституції України. Повноваження 
вищого органу виконавчої гілки влади щодо 
забезпечення проведення політики у сфері еколо-
гічної безпеки і природокористування зафіксовані 
в п. 3 ч. 1 ст. 116 Конституції України [4]. Щодо 
судової гілки влади відповідні повноваження із 
захисту екологічних прав громадян закріплю-
ються опосередковано, через закріплення норми 
про поширення юрисдикції судів на всі правовід-
носини, що виникають у державі; про здійснення 
судочинства КСУ та судами загальної юрисдикції; 
про незалежність суддів під час здійснення пра-
восуддя та підкорення їх лише закону (ст.ст. 124, 
129 Конституції України [4]), адже, як правильно 
зазначила суддя КСУ М.А. Маркуш (2012 р.), 
головним призначенням судової влади є вирі-
шення віднесених законодавством до її компетен-
ції правових конфліктів (п. 4.1 [14]). Крім цього, 
слід погодитись і з її тезами про те, що реаліза-
ція кореспондувального наданому громадянам 
права обов’язку держави щодо його забезпечення 
здійснюється органами державної влади, зокрема 
судами (п. 4.3), а у правозастосовній практиці 
суди повинні бути ефективним суб’єктом захисту 
конституційних прав громадян під час вирішення 
їх справ (п. 4.3) [14].

Аналіз судової практики та судових рішень, 
наявних у Єдиному державному реєстрі судових 
рішень [15], свідчить про різні категорії справ, 
пов’язані з екологічною сферою, які розгляда-
ються в порядку адміністративного судочин-
ства. Серед них є справи, в яких відповідачами 
є суб’єкти державної влади, до компетенції яких 
уналежнено ті чи інші питання, пов’язані з цією 
сферою суспільного життя, а саме:

– справи про визнання недійними наказів 
про анулювання ліцензій (наприклад, справа 
№ 300/146/19, яка розглядалась Івано-Фран-
ківським окружним адміністративним судом; 
справа № 0340/1864/18, яка розглядалась Волин-
ським окружним адміністративним судом; справа 
№ 810/3775/18, яка розглядалась Київським 
окружним адміністративним судом [15]);

– справи про бездіяльність державних органів 
щодо прийняття рішення про надання дозволів 
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(наприклад, справа № 808/107/18, яка розгляда-
лась Запорізьким окружним адміністративним 
судом [15]);

– справи про визнання протиправними та ска-
сування рішень відповідного органу (наприклад, 
справа № 819/79/18, яка розглядалась Тернопіль-
ським окружним адміністративним судом; справа 
№ 804/5897/17, яка розглядалась Дніпропетров-
ським окружним адміністративним судом [15]);

– справи про скасування постанови про накла-
дення штрафу уповноваженими посадовими 
особами (наприклад, справа № 160/2551/19, яка 
розглядалась Дніпропетровським окружним адмі-
ністративним судом [15]);

– справи про оскарження рішень негативного 
для суб’єкта звернення характеру відповідного 
органу (наприклад, справа № 500/2806/18, яка 
розглядалась Тернопільським окружним адміні-
стративним судом [15]) тощо.

Також суб’єкти державної влади, наділені ком-
петенцією у сфері екології, часто є позивачами 
у справах, які розглядаються адміністративним 
судом, а предметом спору, зокрема, є вимоги про 
припинення права користування певними об’єк-
тами (наприклад, справа № 817/837/18, яка розгля-
далась Рівненським окружним адміністративним 
судом; вимоги про анулювання дозволів (напри-
клад, справа № 817/157/17, яка розглядалась Рів-
ненським окружним адміністративним судом 
[15]) та інші вимоги. У Єдиному державному реє-
стрі судових рішень є також справи, обома сторо-
нами в яких є державні органи (наприклад, справа 
№ 300/195/19; справа № 0940/1209/18, яка розгля-
далась Івано-Франківським окружним адміністра-
тивним судом тощо [15]).

Крім розгляду справ у порядку адміністра-
тивного судочинства, які лише опосередковано 
пов’язані із захистом екологічних прав саме гро-
мадян, адже їх суб’єктами здебільшого є юри-
дичні особи, тобто не йдеться про навколишнє 
щодо суб’єкта середовище, а йдеться про певні 
питання, пов’язані з діяльністю, яка може впли-
вати на стан екології і, відповідно, зачіпає еко-
логічні права громадян опосередковано; участь 
судової гілки влади у забезпеченні та захисті 
таких прав пов’язана з притягненням до адміні-
стративної відповідальності, адже кількість адмі-
ністративних правопорушень у сфері екології 
є значною. Так, за інформацією, розміщеною на 
офіційному сайті Державної служби статистики 
України, у 2018 році розглянуто 65 948 справ про 
адміністративні правопорушення у сфері охо-
рони природи, використання природних ресур-
сів, охорони культурної спадщини та накладено 
адміністративні стягнення на 60 490 осіб [16]. 
Статистика за 2019–2021 роки наразі на цьому 
офіційному сайті відсутня.

Більшість адміністративних правопорушень 
у сфері екології закріплює Глава 7 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП). При цьому з 67 складів правопорушень, 
що так чи інакше пов’язані з питаннями екології 
в цій Главі, безпосередньо районними, районними 
у місті, міськими чи міськрайонними судами (суд-
дями) розглядаються лише декілька категорій 
справ, майже всі з яких стосуються тваринного 
та рослинного світу. Це, зокрема, передбачені 
чч. 2, 4, 5 ст. 85 («Порушення правил викори-
стання об’єктів тваринного світу»), ст. 85-1 
(«Виготовлення, збут, зберігання чи реклама забо-
ронених знарядь добування (збирання) об’єктів 
тваринного або рослинного світу»), ст. 88 («Неза-
конне вивезення з України і ввезення на її тери-
торію об’єктів тваринного і рослинного світу»), 
ст. 88-1 («Порушення порядку придбання чи збуту 
об’єктів тваринного або рослинного світу, правил 
утримання диких тварин у неволі або в напів-
вільних умовах»), ст. 88-2 «Порушення правил 
створення, поповнення, зберігання, використання 
або державного обліку зоологічних, ботанічних 
колекцій та торгівлі ними»), ст. 89 («Жорстоке 
поводження з тваринами»), ст. 90 («Порушення 
вимог щодо охорони видів тварин і рослин, зане-
сених до Червоної книги України»), ст. 91 («Пору-
шення правил охорони та використання терито-
рій та об’єктів природно-заповідного фонду»), 
ст. 91-5 («Порушення вимог законодавства у сфері 
оцінки впливу на довкілля») КУпАП [17] адміні-
стративні правопорушення. Відповідно до п. 3 ч. 1 
ст. 288 КУпАП [17] постанови майже всіх органів 
(посадових осіб) про накладення адміністратив-
ного стягнення можуть бути оскаржені, зокрема, 
у районних, районних у містах, міських чи місь-
крайонних судах у порядку, визначеному Кодек-
сом адміністративного судочинства України, 
з особливостями, встановленими КУпАП. Отже, 
спектр вияву судової гілки влади щодо захисту 
й забезпечення реалізації екологічних прав грома-
дян доволі значний.

Попри те, що всі гілки влади, як було показано 
вище, представлені у механізмі забезпечення еко-
логічних прав громадян, саме на виконавчу гілку 
влади припадає найбільш вагома частина відпо-
відних повноважень. У цій частині також наявні 
певні недоліки в нормативному врегулюванні, 
пов’язані, зокрема, із закріпленими повноважен-
нями (компетенцією) того чи іншого представ-
ника виконавчої гілки влади. Серед закріплених 
у законодавчих актах повноважень суб’єктів вико-
навчої гілки влади найбільший інтерес із точки 
зору наявності недосконалостей у нормативному 
врегулюванні становлять два блоки таких повно-
важень – нормотворчі та контрольно-наглядові. 
Щодо нормотворчих функцій, то ними наділено 
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декілька суб’єктів, починаючи від КМУ та завер-
шуючи різними центральними органами виконав-
чої влади (далі – ЦОВВ). Контрольно-наглядо-
вими функціями також наділені різні за статусом 
суб’єкти. У межах цієї публікації зупинимось 
лише на одному з них.

Головним органом у системі ЦОВВ, який 
забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, екологічної та біологічної 
безпеки, згідно з положеннями Постанови КМУ 
від 25.06.2020 р. № 614 [18], є Міністерство захи-
сту довкілля та природних ресурсів (далі – Мін-
довкілля). Його попередником було Міністерство 
енергетики та захисту довкілля України (згідно 
з Постановою КМУ від 21.01.2015 р. № 32), 
яке отримало таке найменування відповідно 
Постанови КМУ від 02.09.2019 р. № 829 «Деякі 
питання оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади», а сама оптимізація полягала 
у перейменуванні Міністерства екології та при-
родних ресурсів на вищевказане міністерство 
та реорганізації шляхом приєднання до нього 
Міністерства енергетики та вугільної промисло-
вості. Отже, можемо констатувати часті перейме-
нування, а також, зважаючи на те чи інше найме-
нування цього ЦОВВ у певний проміжок часу, 
наділення чи «відібрання» певних повноважень 
у конкретних сферах.

Серед повноважень цього ЦОВВ, закріплених 
у Положенні про вказане міністерство (далі – 
Положення), можна виокремити декілька блоків, 
як-от: 1) формування та реалізація державної 
політики у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища та у сфері екологічної безпеки; 
2) обмежені законом повноваження щодо форму-
вання та реалізації державної політики у сферах 
біологічної і генетичної безпеки, лісового та мис-
ливського господарства; 3) лише формування 
(без реалізації) державної політики у сферах: 
а) розвитку водного господарства, управління, 
використання та відтворення поверхневих вод-
них ресурсів; б) геологічного вивчення та раціо-
нального використання надр; в) управління зоною 
відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) 
відселення, подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на еколо-
гічно безпечну систему, а також здійснення дер-
жавного управління у сфері поводження з радіо-
активними відходами на стадії їх довгострокового 
зберігання і захоронення; г) здійснення держав-
ного нагляду (контролю) [18].

Формування державної політики в певних сфе-
рах передбачає виокремлення базових напрямів, 
регулювання яких у подальшому конкретизува-
тимуться у нормах права (оформлюватимуться 

у формі певних нормативно-правових актів). Так, 
наприклад, у пп. 25, пп. 122, пп. 128 п. 4 Поло-
ження йдеться про розробку проєктів норматив-
но-правових актів, видання нормативно-право-
вих актів із низки питань. Реалізація державної 
політики передбачає впровадження цих норм 
у життя. Контрольно-наглядові повноваження, 
як видно з вищенаведеного узагальнення повно-
важень, наразі виокремлені як певний напрям, 
щодо якого формується держава політика у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення й охо-
рони природних ресурсів (абз. 9 п. 1 Положення 
[18]). У Положенні привертає увагу як одночас-
ність у використанні слів «нагляд» та «контроль» 
(наприклад, у п. 1 ідеться про здійснення «держав-
ного нагляду (контролю) у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення й охорони природних 
ресурсів»; подібні формулювання наявні і в абз. 
13 пп. 1 п. 3, ост. абз. пп. 122 п. 4, пп. 128 п. 4 
Положення [18]), так і окреме використання слова 
«контроль» (наприклад, про контроль у тому чи 
іншому аспекті йдеться в абз. 13,16 пп. 1 п. 3; 
пп. 2, 19, 20, 22, 24-25, 27, 37, 46, 92, 129, 146, 
150, 158-1 п. 4; пп. 1, 3, 5, 6 п. 5; п. 8; пп. 3, 5, 12 
п. 10; пп. 3, 5, 14 п. 12 Положення [18]). «Нагляд» 
окремо не використовується.

У Положенні чітко не вбачається, який зміст 
нормотворець (тут – КМУ) вкладає у поняття «кон-
троль», «нагляд», «державний нагляд (контроль)». 
Аналіз нормативних дефініцій на офіційному сайті 
ВРУ [19] свідчить про доволі широкий спектр 
використання всіх цих понять у різних норматив-
но-правових актах. Не розмежовуючи в жодному 
з нормативних актів поняття «контроль»/«нагляд», 
«державний нагляд»/«державний контроль», зако-
нодавець ускладнює тлумачення їх змісту, зокрема, 
у разі потреби захисту відповідного права, пору-
шеного суб’єктом контролю (нагляду). Зважаючи 
на те, що доктрина наразі офіційно не є визнаним 
джерелом адміністративного права (можливість 
використовувати доктринальні положення для тлу-
мачення змісту понять, змісту того чи іншого права 
чи принципу в судовій чи адміністративній право-
застосовній діяльності нормативно не закріплено), 
а також обґрунтовується доцільність уніфікації їх 
змісту на нормативному рівні, зважаючи на відсут-
ність уніфікованого погляду науковців на сутність 
цих понять. У доктрині адміністративного права 
нагляд визначають як окрему форму контролю 
(«звужений контроль»), який здійснюється лише 
державними органами та їх посадовими особами, 
є непостійним та здійснюється щодо непідпоряд-
кованих і не підлеглих органу, що здійснює нагляд, 
суб’єктів. Відмінність між контролем та наглядом 
часто вбачають у відсутності  відомчої підлеглості 
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щодо нагляду та її наявності щодо контролю; у від-
сутності можливості втручання в оперативно-гос-
подарську діяльність для усунення виявлених вад 
під час нагляду і наявності такої можливості під 
час контролю; щодо відповідності прийнятих актів 
чи вчинених дій вимогам законності й доцільності 
під час контролю і лише вимогам законності щодо 
нагляду; щодо можливого реагування (часте засто-
сування заходів адміністративного примусу під 
час контрольних заходів та рідке – під час здійс-
нення нагляду) [11, с. 232; 20, с. 283–284]. Наве-
дені напрацювання вчених-юристів, зокрема вче-
них-адміністративістів, із питань співвідношення 
понять «контроль»/«нагляд», «державний наг-
ляд»/«державний контроль» доцільно врахувати 
у разі закріплення відповідних понять на норма-
тивному рівні.

Висновки. Належне забезпечення екологічних 
прав громадян можливе в разі усунення недоліків 
нормативного врегулювання відповідних прав, що 
безпосередньо впливають на можливість ефек-

тивної їх реалізації громадянами. Наявні недоліки 
можна згрупувати у декілька блоків. Перший блок 
пов’язаний із недоліками дефінітивної частини 
законодавства, адже більшість базових понять, на 
які вказується у Конституції України, попри той 
факт, що майже щодо кожного з них наявне спеці-
альне нормативне врегулювання на законодавчому 
рівні (спеціальні закони), або не закріплюють від-
повідні терміни (наприклад, «екологічні права», 
«довкілля», «стан довкілля», «безпечне довкілля», 
«екологічна ситуація», «навколишнє природне 
середовище»), або їх зміст важко визнати одно-
значним, таким, що не викликає проблем у тлума-
ченні. Другий блок також заснований на «термі-
нологічній базі» і пов’язаний із наданням чіткого 
тлумачення змісту контрольного та наглядового 
складників повноважень органів публічної влади. 
Інституційний та деліктний складники питань 
захисту та охорони екологічних прав заслугову-
ють окремого детального висвітлення, що може 
стати предметом відповідних публікацій.
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Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів 
цифрового розвитку управління людськими ресурсами у державній 
службі. Окрему увагу приділено питанням правового регулювання 
управління людськими ресурсами у державній службі та акцентовано 
увагу на його недоліках в частині регламентування сучасних інноваційних 
цифрових HR-технологій.
Визначено, що поняття «управління людськими ресурсами» 
є синонімічним до поняття «управління персоналом» та являє собою 
нормативно визначений цілеспрямований, регулятивний вплив 
спеціально уповноважених суб’єктів на професійний корпус державних 
службовців з метою забезпечення реалізації кадрової політики державної 
служби; добору висококваліфікованих фахівців на вакантні посади; 
підвищення професійної компетентності державних службовців 
шляхом впровадження механізму безперервного навчання; підготовки 
службовців, здатних захищати права і свободи громадян, брати на себе 
відповідальність і проявляти ініціативність і творчість у виконанні 
посадових обов’язків.
Встановлено, що інформаційна система управління людськими 
ресурсами – це дієвий інструмент розвитку інформаційного суспільства, 
механізм цифровізації державної служби, що покликаний сприяти 
створенню умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного 
публічного управління, за допомогою використання інформаційно-
комунікаційних технологій. З’ясовано, що зазначена система складається 
із чотирьох модулів та має на меті покращати моніторинг внутрішнього 
переведення державних службовців та проведення конкурсу на 
заміщення посад державної служби; формування кадрового резерву; 
здійснення фінансової аналітики, у тому числі виокремлення складових 
частин фонду оплати праці; забезпечення перспектив здійснення 
службової кар’єри на підставі аналізу даних щодо оцінювання результатів 
службової діяльності, підвищення кваліфікації (з урахуванням напрямку 
забезпечення цифрової грамотності державних службовців).
Обґрунтовано необхідність впровадження інформаційної системи 
«PoClick», яка передбачає можливість управління людськими ресурсами 

Ключові слова: державна 
служба, цифровізація, 
цифровий розвиток, управ-
ління людськими ресур-
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у державній службі дистанційно, за допомогою використання телефонних 
пристроїв. Встановлено, що «PoClick» має на меті: 1) підвищення 
ефективності прийняття індивідуальних управлінських рішень; 
2) налагодження горизонтальної інтеграції та координації процесів 
управління з можливістю доступу користувачів через єдине вікно; 
3) забезпечення вільного доступу громадян до інформації про людські 
ресурси та фонд оплати праці в державних органах відповідно до чинного 
законодавства.
Проаналізовано статистичні дані на підставі звітів НАДС щодо 
цифровізації державної служби в цілому та впровадження інформаційної 
системи управління людськими ресурсами зокрема.

The article is devoted to the study of theoretical and methodological aspects 
of digital development of human resources management in the civil service. 
Particular attention is paid to the issues of legal regulation of human resources 
management in the civil service and emphasis is placed on its shortcomings in 
terms of regulation of modern innovative digital HR-technologies.

It is determined that the concept of “human resource management” 
is synonymous with the concept of “personnel management” and is 
a normatively defined purposeful, regulatory influence of specially authorized 
entities on the professional corps of civil servants to ensure the implementation 
of personnel policy; selection of highly qualified specialists for vacant positions; 
increasing the professional competence of civil servants by introducing 
a mechanism of lifelong learning; training of employees capable of protecting 
the rights and freedoms of citizens, taking responsibility and showing initiative 
and creativity in the performance of official duties.

It is established that the information system of human resources management 
is an effective tool for the development of the information society, a mechanism 
for digitization of the civil service, designed to promote conditions for open, 
transparent and effective public administration through the use of information 
and communication technologies. It was found that this system consists of four 
modules and aims to improve the monitoring of internal transfers of civil 
servants and the competition for civil service positions; formation of personnel 
reserve; implementation of financial analysis, including the separation 
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of components of the payroll; ensuring the prospects for a career on the basis 
of data analysis to assess the results of official activities, training (taking into 
account the direction of digital literacy of civil servants).

The necessity of introduction of the information system PoClick which 
provides a possibility of management of human resources in public service 
remotely, by means of use of telephone devices is substantiated. It is established 
that PoClick aims to: 1) increase the efficiency of individual management 
decisions; 2) establishing horizontal integration and coordination 
of management processes with the possibility of user access through a single 
window; 3) ensuring free access of citizens to information on human resources 
and the remuneration fund in state bodies in accordance with current legislation

Statistical data on the basis of NAPS reports on digitalization of the civil 
service in general, and the introduction of a human resources management 
information system in particular are analyzed.

Вступ. Інтеграція України до світової спіль-
ноти, її стратегія вступу до Європейського Союзу 
з перспективою набуття повноцінного членства 
є потужними стимулами повного «перезаван-
таження» усіх державних інституцій та відно-
син за участі держави, що вимагає докорінного 
перегляду підходів до формування норматив-
ного забезпечення, з урахуванням необхідності 
впровадження цифрових технологій у діяльність 
органів державної влади в цілому та державних 
службовців зокрема. Варто сказати, що сьогодні 
стан інформаційно-аналітичного забезпечення 
державних органів щодо управління людськими 
ресурсами не відповідає потребам розвитку Укра-
їни як цифрової держави в частині реформування 
державної служби. 

Актуальність наукових пошуків підсилюється 
відсутністю автоматизації процесів управління 
людськими ресурсами в більшості державних 
органів; недосконалим механізмом здійснення 
моніторингу результативності та ефективності 
діяльності державних службовців; недостатньою 
відкритістю інформації щодо людських ресур-
сів в органах державної влади; низьким рівнем 
електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів тощо. Більше того, серед 
значної кількості нерозв’язаних проблем функці-
онування інституту державної служби в Україні – 
фрагментарність правового регулювання сфери 
управління людськими ресурсами та низький 
рівень її цифровізації, зокрема відсутність дина-
міки впровадження інтегрованої інформаційної 
системи управління людськими ресурсами в дер-
жавних органах (HRMIS). Зазначена система має 
на меті покращати моніторинг внутрішнього пере-
ведення державних службовців та проведення 
конкурсу на заміщення посад державної служби; 
формування кадрового резерву; здійснення фінан-
сової аналітики, у тому числі виокремлення 
складових фонду оплати праці; забезпечення 

перспектив здійснення службової кар’єри на під-
ставі аналізу даних щодо оцінювання результатів 
службової діяльності, підвищення кваліфікації 
(з урахуванням напрямку забезпечення цифрової 
грамотності державних службовців).

Питання управління людськими ресурсами 
у державній службі певною мірою досліджува-
лися в науці адміністративного права, зокрема 
В.Б. Авер’яновим, Д.М. Бахрахом, І.О. Бедним, 
Ю.П. Битяком, Л.Р. Білою-Тіуновою, І.І. Задоєю, 
С.В. Ківаловим, В.Р. Кравецем, В.Я. Малинов-
ським, О.Ю. Оболенським та ін. Їхні праці є тео-
ретико-методологічним підґрунтям для подаль-
ших наукових досліджень.

Метою статті є концептуальне дослідження 
цифровізації та цифрового розвитку управління 
людськими ресурсами у державній службі.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
Стратегії реформування державного управління 
України на 2022–2025 рр. [1] одним із основних 
напрямів реформування державної служби є забез-
печення функціонування у структурі органів дер-
жавної влади ефективних служб управління пер-
соналом, з урахуванням необхідності покращання 
їх спроможності (можливості самостійно та/або 
за допомогою взаємодії з іншими структурними 
підрозділами органу влади виконувати у пов-
ному обсязі покладені на неї завдання та функції) 
та впровадження новітніх інформаційно-телеко-
мунікаційних технологій управління людськими 
ресурсами. Правовими засадами функціонування 
служб управління персоналом є: Закон України 
«Про державну службу» [2]; Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України «Про схвалення Концеп-
ції впровадження інформаційної системи управ-
ління людськими ресурсами в державних органах 
та затвердження плану заходів щодо її реаліза-
ції» від 01.12.2017 р. № 844-р [3]; Накази Наці-
онального агентства України з питань держав-
ної служби (далі – НАДС): «Про затвердження 
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 Типового положення про службу управління пер-
соналом державного органу» від 03.03.2016 р. 
№ 46 [4], «Про Раду управління людськими 
ресурсами державної служби при Національному 
агентстві України з питань державної служби» від 
15.02.2018 р. № 47 [5]. Можна констатувати те, що 
правове peгyлювaння служб управління персона-
лом у державній службі не повною мірою відпо-
відає вимогам сьогодення, оскільки поза межами 
правового та методологічного забезпечення зали-
шається значна кількість питань щодо впрова-
дження сучасних інноваційних цифрових HR-тех-
нологій управління людськими ресурсами. 

Основу сучасних концепцій управління персо-
налом становлять: по-перше, зростаюча роль дер-
жавного службовця у функціонування державної 
служби; по-друге, знання щодо мотиваційних уста-
новок та умінь їх спрямовувати відповідно до кін-
цевих стратегічних завдань діяльності. Управління 
персоналом, за таких умов, набуває особливої зна-
чущості, дозволяє узагальнити і реалізувати цілий 
спектр питань адаптації до зовнішніх умов з ураху-
ванням особистісного чинника тощо [6]. 

Щодо змісту поняття «управління людськими 
ресурсами», то варто зазначити, що воно є сино-
німічним до поняття «управління персоналом», 
маючи широке застосування в теорії управління. 
Так, вчені зазначають, що управління персона-
лом – це: 1) безперервний процес, що поклика-
ний забезпечити потреби підприємства, установи, 
організації не лише кількісно, але й якісно. Зазна-
чене передбачає виконання трьох завдань: добір, 
управління кар’єрою та оплата праці [7, c. 89]; 
2) здійснення усіх функцій менеджменту щодо 
планування, добору на посади, професійного 
розвитку, заохочення, реалізації потенціалу люд-
ських ресурсів. Цей перелік також доповнюється 
такими аспектами, як: аналіз трудової діяльності, 
здійснення кваліфікаційної характеристики, оці-
нювання, навчання тощо; 3) особлива діяльність 
керівників і працівників кадрових служб усіх рів-
нів, яка спрямована на мобілізацію людей і моти-
вацію їхньої праці, а також на забезпечення умов 
для їх професійного вдосконалення, задоволено-
сті у процесі виконання функціональних обов’яз-
ків на державній службі [8]. 

Отже, поняття «управління персоналом» 
визначається науковцями за допомогою виокрем-
лення основних напрямків діяльності уповнова-
жених структурних підрозділів органів державної 
влади, підприємств, установ та організацій щодо 
ефективного, результативного та якісного викори-
стання людських ресурсів задля досягнення кін-
цевих цілей. Повноваження щодо реалізації дер-
жавної політики з питань управління персоналом 
у державному органі здійснює служба управління 
персоналом, яка відповідно до ч. 2, ст. 18 Закону 

України «Про державну службу», окрім зазна-
ченого, сприяє добору персоналу, плануванню 
та організації заходів з питань підвищення рівня 
професійної компетентності державних служ-
бовців, документальному оформленню вступу на 
державну службу, її проходження та припинення, 
укладанню та розриванню контрактів про проход-
ження державної служби, а також інших функцій, 
передбачених законодавством [2].

Як уявляється, управління людськими ресур-
сами у державній службі являє собою норма-
тивно визначений цілеспрямований, регулятив-
ний вплив спеціально уповноважених суб’єктів 
на професійний корпус державних службовців 
з метою забезпечення реалізації кадрової полі-
тики державної служби; добору висококваліфіко-
ваних фахівців на вакантні посади; підвищення 
професійної компетентності державних службов-
ців шляхом впровадження механізму безперерв-
ного навчання; підготовки службовців, здатних 
захищати права і свободи громадян, брати на себе 
відповідальність і проявляти ініціативність і твор-
чість у виконанні посадових обов’язків. 

Одним із основних напрямів покращання 
управління людськими ресурсами у державній 
службі є впровадження сучасних цифрових тех-
нологій. Станом на 2018 рік за світовим індексом 
розвитку електронного уряду ООН (E-Government 
Development Index) Україна зайняла 62 місце 
серед 193 країн з урахуванням таких трьох напря-
мів цифровізації публічного управління: веб-при-
сутність органів державної влади, побудова діє-
вих телекомунікаційних інфраструктур, наявність 
людських ресурсів. Це засвідчило надзвичайно 
низькі темпи цифрового розвитку сфери держав-
ної служби. 

Цифровізація управління людськими ресур-
сами у державній службі є зумовленою необхідні-
стю, оскільки наразі склалася ситуація, коли дані 
про державну службу (за виключенням інформа-
ції про загальну чисельність державних службов-
ців) є занадто обмеженими. Крім того, усі органи 
державної влади мають власні інформаційні сис-
теми управління, які є неузгодженими між собою 
та непридатними для порівняння. З огляду на 
зазначене важливим кроком до цифровізації дер-
жавної служби в цілому та сфери управління пер-
соналом зокрема є впровадження інтегрованої 
інформаційної системи управління людськими 
ресурсами на державній службі (HRMIS) та стан-
дартизація наборів даних, необхідних для здійс-
нення заходів з управління людськими ресурсами, 
з відповідною дезагрегацією їх за гендерною 
ознакою [1; 9]. 

Інформаційна система управління людськими 
ресурсами – це дієвий інструмент розвитку інфор-
маційного суспільства, механізм цифровізації 
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державної служби, що покликаний сприяти ство-
ренню умов для здійснення відкритого, прозорого 
та ефективного публічного управління за допомо-
гою використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. Ця система у своїй структурі містить 
чотири основних модуля, які за своїм змістом охо-
плюють усі функціональні напрямки управління 
персоналом державної служби:

1) модуль внутрішнього переведення держав-
них службовців та проведення конкурсу на замі-
щення посад;

2) модуль визначення фонду оплати праці 
та підготовки фінансової аналітики;

3) модуль ведення особових справ державних 
службовців (кар’єра, оцінка результатів службо-
вої діяльності, компетентностей, професійне нав-
чання тощо);

4) модуль пошуку та підбору кадрів у системі 
державних органів [9].

Окремим напрямком забезпечення цифро-
вого розвитку управління людськими ресурсами 
у державній службі є впровадження інформа-
ційної системи «PoClick», яка передбачає мож-
ливість управління дистанційно за допомогою 
використання телефонних пристроїв. Зазначене 
зумовлюється необхідністю практичного втілення 
концепції Президента України «державна служба 
у смартфоні». Система «PoClick» має на меті: 
по-перше, підвищення ефективності прийняття 
індивідуальних управлінських рішень; по-друге, 
налагодження горизонтальної інтеграції та коор-
динації процесів управління людським ресур-
сами з можливістю доступу користувачів через 
єдине вікно (забезпечення процесів управління 
людськими ресурсами в державних органах; фор-
мування кадрової документації в електронному 
вигляді); по-третє, забезпечення вільного доступу 
громадян до інформації про людські ресурси 
та фонд оплати праці в державних органах відпо-
відно до чинного законодавства [10].

Низькі темпи цифрового розвитку управління 
людськими ресурсами у державній службі спри-
чинені такими чинниками:

1) відсутність належної правової регламента-
ції механізму функціонування сучасної інформа-
ційної системи управління людськими ресурсами 
в державних органах, наявні підзаконні норма-
тивно-правові акти лише поверхнево регулюють 
питання її функціонування; 

2) несистематизованість даних у межах єди-
ної інформаційної бази щодо державних служ-

бовців та інших працівників органів держав-
ної влади; 

3) недостатній рівень транспарентності щодо 
інформації про людські ресурси в межах конкрет-
ного державного органу;

4) відсутність інтероперабельності державних 
електронних інформаційних ресурсів;

5) низький рівень цифрової грамотності дер-
жавних службовців та низькі темпи розробки 
програм підвищення кваліфікації за напрямками 
цифрового розвитку державної служби;

6) неготовність служб управління персоналом 
щодо практичного впровадження інформаційної 
системи, зокрема, що пов’язане з відсутністю 
автоматизації відповідних процесів тощо.

Аналіз статистичних даних НАДС свідчить про 
те, що первинне практичне застосування інформа-
ційної системи управління людськими ресурсами 
в державних органах розпочато у 19 центральних 
органах виконавчої влади. Зазначена інформа-
ційна система містить узагальнену інформацію 
у відповідності до 4 структурних модулів щодо 
20 тис. працівників. Водночас такі темпи є занадто 
повільними, враховуючи первинні строки її роз-
робки та початку дослідної експлуатації. 

Висновки. Визначено, що управління люд-
ськими ресурсами в державній службі являє собою 
нормативно визначений цілеспрямований регуля-
тивний вплив спеціально уповноважених суб’єк-
тів на професійний корпус державних службовців 
із метою забезпечення реалізації кадрової полі-
тики державної служби; добору висококваліфіко-
ваних фахівців на вакантні посади; підвищення 
професійної компетентності державних службов-
ців шляхом впровадження механізму безперерв-
ного навчання; підготовки службовців, здатних 
захищати права і свободи громадян, брати на себе 
відповідальність і проявляти ініціативність і твор-
чість у виконанні посадових обов’язків. З’ясовано, 
що сьогодні стан інформаційно-аналітичного 
забезпечення державних органів щодо управління 
людськими ресурсами не відповідає потребам 
розвитку України як цифрової держави в частині 
реформування державної служби, що зумовлює 
першочергову необхідність щодо: впровадження 
та підвищення темпів дослідної експлуатації 
інформаційної системи управління людськими 
ресурсами в державних органах; впровадження 
інформаційної системи «PoClick»; підвищення 
цифрової грамотності державних службовців.
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Проведено аналіз банківського законодавства України, здійснено 
визначення його поняття, складу, місця у системі законодавства 
України, розроблено нові теоретичні положення щодо удосконалення 
банківського законодавства. Здійснено етимологічний аналіз 
термінів «законодавство», «банківське законодавство» та суміжних. 
Відзначено, що термін «банківське законодавство» можна трактувати 
як звужено, так і розширено (вузько та широко). Вказано аргументи 
на користь широкого підходу до розглядуваного поняття та визначено 
основні підстави такого підходу. Виявлено, що офіційне визначення 
терміну «банківське законодавство» у нормативно-правових актах 
відсутнє та запропоновано авторське визначення вказаного терміна. 
Проаналізовано склад банківського законодавства як масиву нормативних 
актів, різноманітних за своєю формою, юридичною силою, сферою 
дії, та визначено особливості складу банківського законодавства. 
Відзначено, що основу складу банківського законодавства складають 
банківські закони та класифіковано їх за значенням для банківського 
законодавства. Розглянуто підзаконні нормативно-правові акти 
у банківському законодавстві України, та запропоновано визначення 
банківського підзаконного нормативно-правового акта. Звернено увагу 
на певні проблеми віднесення (невіднесення) актів Національного 
банку України до підзаконних нормативно-правових актів. Підкреслено 
підхід вчених щодо важливості актів НБУ як підзаконних актів у системі 
банківського законодавства України. З іншого боку, не варто відносити 
до підзаконних актів банківського законодавства повідомлення НБУ 
про облікову ціну банківських металів, про офіційний курс гривні 
щодо іноземних валют та подібні. Проведено аналіз місця банківського 
законодавства у системі законодавства України. Зауважено, що хоча до 
банківського законодавства належать норми однорідних галузей права, 
норми банківського законодавства у першу чергу є нормами фінансового 
законодавства, у наступну чергу – адміністративного, цивільного 
та інших галузей. Зазначено, що вагомою перешкодою для оптимального 
регулювання банківським законодавством банківських відносин є часте 
внесення змін й доповнень до законів. Аргументовано, що вагоме 
значення для подальшого розвитку саме стабільного банківського 
законодавства в Україні матиме прийняття загальної концепції розвитку 
банківської системи України, також актуальною продовжує бути 
проблема вивчення необхідності кодифікації банківського законодавства. 
Визначено перспективи подальших досліджень у розглядуваній 
сфері, до яких віднесено детальний аналіз усіх основних актів 
банківського законодавства України на предмет оцінки їх відповідності  
Базельським стандартам.

Ключові слова: законодав-
ство, банківське законо-
давство, система законо-
давства, закони, підзаконні 
нормативно-правові акти, 
Національний банк України.
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The analysis of the banking legislation of Ukraine is carried out, its concept, 
structure, place in the system of the legislation of Ukraine is defined, new 
theoretical provisions concerning improvement of the banking legislation 
are developed. An etymological analysis of the terms “legislation”, “banking 
legislation” is carried out. It is noted that the definition “banking legislation” 
can be interpreted narrowly and expanded (narrow and wide). Arguments in 
favor of a broad approach to the concept are provided and the main grounds 
for such an approach are identified. It was identified that there is no official 
definition of the term “banking legislation” in regulations and the author's 
definition of this term is proposed. The composition of banking legislation 
as an array of regulations, different in form, legal force, scope, is analyzed, 
and the peculiarities of the composition of banking legislation are determined. 
It is noted that the basis of banking legislation is banking laws; they are 
classified by importance for banking legislation. The bylaws in the banking 
legislation of Ukraine are considered, and the definition of the bank bylaw 
is proposed. Attention is paid to certain problems of assignment (non-
assignment) of the decrees of the National Bank of Ukraine to the bylaws. 
The approach of scientists to the importance of NBU decrees as bylaws 
in the banking legislation of Ukraine is emphasized. On the other hand, 
the bylaws of the NBU on the accounting price of bank metals, on the official 
exchange rate of the hryvnia against foreign currencies and the like should 
not be included in the bylaws of banking legislation. The analysis of the place 
of banking legislation in the system of legislation of Ukraine is carried out. It 
is noted that although the banking legislation includes norms of homogeneous 
branches of law, the norms of banking legislation are first of all norms 
of financial legislation, next – administrative, civil and other branches. It is 
noted that a significant obstacle to the optimal regulation of banking relations 
by banking legislation is the frequent introduction of amendments to the laws. 
It is argued that the adoption of a general concept for the development 
of the banking system of Ukraine will be important for the further development 
of strong banking legislation in Ukraine, and the problem of studying the need 
for codification of banking legislation continues to be relevant. Prospects for 
further research in this area are identified, which include a detailed analysis 
of all major acts of banking legislation of Ukraine to assess their compliance 
with Basel standards.

Key words: legislation, 
banking legislation, system 
of legislation, laws, bylaws, 
National Bank of Ukraine.

Вступ. За останні кілька років у нашій державі 
було прийнято низку нормативних актів, які регу-
люють ті чи інші сторони банківської діяльності. 
Законодавство, яке становить сучасну правову 
базу регулювання цієї діяльності, носить полі-
структурний характер та включає такі складові 
частини, як: загальне законодавство, на основі 

якого провадиться регулювання і розвиток усіх 
правових інститутів, у тому числі й банківських; 
фінансове галузеве законодавство, яке закріплює 
відповідні однорідні суспільні відносини; зако-
нодавство, яке врегульовує безпосередньо бан-
ківські відносини; законодавство, яке регулює 
окремі банківські відносини (адміністративне, 
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податкове, земельне, цивільне тощо); спеціальне 
(вузькоспеціальне) банківське законодавство 
в окремих сферах цієї діяльності.

Отже, норми, які врегульовують банківську 
діяльність, містяться у багатьох різних за юри-
дичною силою, галузевою належністю норматив-
но-правових актах, у зв’язку із чим доволі часто 
виникають окремі правові колізії, у банківському 
законодавстві України містяться прогалини 
та інші дефекти права. Тому сьогодні задля забез-
печення розбудови банківської діяльності удоско-
налення правових засад вимагає поняття, склад 
банківського законодавства, його місце у загаль-
ній системі законодавства України.

Перспективи вдосконалення банківського 
законодавства України, його складу, місця у сис-
темі законодавства розглядались у роботах чис-
ленних українських та зарубіжних вчених. Різні 
аспекти правового регулювання банківсько-пра-
вового забезпечення вивчали у своїх працях 
вчені-юристи, а також фахівці із державного 
управління, економісти та інші фахівці банків-
ської справи, банківського менеджменту. Серед 
них варто назвати, зокрема, праці таких авторів, 
як Л.К. Воронова, Д.О. Гетманцев, Н.Е. Златіна, 
О.С. Майстренко, О.П. Орлюк, Л.В. Панова, 
П.С. Пацурківський, Н.Г. Шукліна та ін.

Однак вузькоспеціальних досліджень, при-
свячених проблемам банківського законодавства 
України та перспективам його удосконалення, 
зокрема з урахуванням необхідності імплемента-
ції Базельських стандартів банківської діяльності 
до законодавства України, усе ще не достатньо. 
Більше того, можна зазначити, що банківське 
законодавство завжди вимагатиме постійного 
оновлення й удосконалення, що також обґрун-
товує актуальність цієї теми дослідження. Тому 
наразі важливим є аналіз банківського законодав-
ства України. 

Метою статті є дослідження поняття, складу 
банківського законодавства України, його місця 
у системі всього українського законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У літературі наразі є різноманітні думки щодо 
термінів «законодавство», «система законодав-
ства» та подібних. Практично усі словникові, 
енциклопедичні, довідкові та інші видання наво-
дять кілька визначень терміна «законодавство».

Так, «Великий тлумачний словник сучасної 
української мови» вказаний термін тлумачить як 
«1. Встановлення, видання законів» та «2. Сукуп-
ність усіх законів (у 1 знач.), що діють у якій-не-
будь державі. // Сукупність законів, що належать 
до окремої ділянки права» [1, с. 397]. Зрозу-
міло, що вказані загальнотеоретичні визначення 
не можуть задовольнити наше спеціалізоване 
дослідження та мають низку недоліків. Зокрема, 

«встановлення, видання законів» більше характе-
ризує не законодавство, а законодавчий процес, 
а «сукупність законів, що належать до окремої 
ділянки права» розкриває сутність не усього, 
а галузевого законодавства. Більш прийнятним 
є визначення законодавства як сукупності усіх 
законів, які діють у державі.

Ю.С. Шемшученко характеризує термін «зако-
нодавство» у «Юридичній енциклопедії» (видання 
1999 року) як систему нормативних актів, якими 
регулюються суспільні відносини [2, с. 499]. На 
наш погляд, у цьому визначенні наголошується 
на важливості визначати законодавство саме 
як «систему» нормативних актів. Також варто 
додати, що більшість енциклопедичних та подіб-
них видань, як і зазначені, підкреслюють бага-
тозначність терміну.

О.П. Орлюк у глосарії до посібника «Фінан-
сове право» визначає банківське законодавство 
таким чином: це «система всіх упорядкованих 
певним чином нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини у сфері банківської діяль-
ності» [3, с. 517]. У вказаному визначенні наго-
лошено на «системі» нормативно-правових актів, 
а також на необхідності їх упорядкування, на 
регуляції відносини саме у банківській сфері.

Із визначень останніх років можна навести 
погляд Л.В. Панової, яка зазначає, що «держава 
будує цілісну систему нормативно-правових актів, 
що визначається категорією «банківське законодав-
ство» [4, с. 107]. Дослідниця також підкреслює, що 
ефективність дії вказаних правових норм повинна 
вимірюватися «за критерієм здатності приводити 
суспільні відносини до позитивних результа-
тів» [4, с. 107]. Тобто фактично ототожнюється бан-
ківське законодавство і система нормативно-право-
вих актів, що визначається цією категорією.

О.С. Майстренко у визначення банківського 
законодавства підкреслює важливість у його 
складі норм різних галузей права, а також виді-
ляє як специфічну особливість значну кількість 
підзаконних нормативних актів та недостат-
ність законів [5, с. 280]. На погляд Н.А. Фукс, 
норми спеціального банківського законодавства 
«мають визначати основоположні засади ство-
рення та діяльності банків, здійснення банків-
ської діяльності та побудови банківської сис-
теми» [6, с. 85]. Дослідниця також відзначає, 
що в Україні таке законодавство ще повністю не 
сформовано [6, с. 85]. За останніми поглядами 
варто погодитись. На наш погляд, для повного 
формування складу банківського законодавства 
необхідно від 10 до 15 основних законів, які регу-
люватимуть основні положення, або прийняття 
Банківського кодексу чи аналогічного акту.

Що стосується офіційного законодавчого 
визначення терміна «банківське законодавство», 
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то воно у нормативно-правових актах відсутнє. 
У свій час Конституційний Суд України (далі – 
КСУ) у Рішенні щодо офіційного тлумачення ч. 3 
ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – 
КЗпП України) у справі про тлумачення терміну 
«законодавство» від 9 липня 1998 року № 12-рп/98 
відзначив, що терміном «законодавство», яке вжи-
вається саме у ч. 3 ст. 21 КЗпП України, охоплю-
ються «закони України, чинні міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, а також постанови Вер-
ховної Ради України, укази Президента України, 
декрети і постанови Кабінету Міністрів України, 
прийняті в межах їх повноважень та відповідно до 
Конституції України і законів України» [7].

Із цим Рішенням КСУ погодились не всі 
вчені і практичні працівники. Відразу суддя 
КСУ М.Д. Савенко у Окремій думці щодо цього 
Рішення КСУ відзначив, що під «законодавством» 
варто розуміти лише сукупність законів, які при-
йняті законодавчим органом – Верховною Радою 
України. Проте Окрема думка судді КСУ щодо 
Рішення КСУ не створює правових наслідків, 
а лише висловлює або збіжну (у меншості випад-
ків), або протилежну (відмінну) (у більшості 
випадків) позицію суддів КСУ, тому не може бути 
джерелом права, оскільки для цього немає юри-
дичних підстав.

У подальшому змінами до ст. 21 КЗпП України 
термін «законодавство» було виключено. Проте 
оскільки в Україні наразі немає юридичного меха-
нізму визнання нечинними актів Конституційного 
Суду України, вказане тлумачення КСУ може під-
лягати врахуванню при визначення терміну «зако-
нодавство», але лише до трудового законодавства, 
і не може бути застосоване до тлумачення терміну 
«банківське законодавство». 

Отже, термін «банківське законодавство» 
можна трактувати як звужено, так і розширено 
(вузько та широко). Такі підходи доволі часто 
зустрічаються у спеціалізованій юридичній літе-
ратурі, у тому числі й з банківського права.

Звужений підхід до поняття «банківське зако-
нодавство» передбачає, що до його складу варто 
відносити лише акти на рівні закону: 1) Кон-
ституція України; 2) міжнародні договори (інші 
угоди, акти), згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України; 3) кодекси України, 
прийняті Верховною Радою України; 4) закони 
України, прийняті Верховною Радою України;  
5) акти, прийняті Верховною Радою України за 
процедурою прийняття законів, хоча у самому акті 
може бути не вказано, що це саме «Закон Укра-
їни» – основи законодавства, декларації тощо;  
6) Рішення Конституційного Суду України та його 
сенатів; 7) чинні на сьогодні декрети Кабінету 
Міністрів України, прийняті у 1992–1993 роках 

у межах тимчасового делегування повноважень 
Уряду України видавати декрети у сфері законо-
давчого регулювання.

Якщо брати до уваги розширене тлумачення 
терміна «законодавство», то воно якраз і наведене 
у Рішенні КСУ № 12-рп/98. Незважаючи на те, 
що вказане тлумачення КСУ не може бути засто-
соване до банківського законодавства, ми є при-
хильниками широкого підходу до розглядува-
ного поняття. Підставами цього є такі: 1) термін 
«законодавство» не тотожний терміну «закон» (чи 
акту однакової юридичної сили), і кожен із цих 
термінів має своє значення; 2) законів (чи актів 
з однаковою юридичною силою), які регулюють 
банківську справу, небагато, і обсяг вони мають 
недостатній для врегулювання всього масиву 
банківських відносин; 3) дуже важливими джере-
лами банківського законодавства є акти НБУ, які 
не є законами.

Отже, можна навести авторське визначення 
терміна «банківське законодавство»: це система 
чинних нормативно-правових актів, які регулю-
ють відносини у сфері банківської діяльності 
(банківські відносини), і яка складається з Кон-
ституції України, міжнародних договорів України 
у банківській сфері, згода на обов’язковість яких 
була надана Верховною Радою України, законів 
України та актів з однаковою юридичною силою, 
які регулюють окремі сфери банківської діяльно-
сті, підзаконних та подібних актів, упорядкованих 
за їх юридичною силою.

Склад банківського законодавства становить 
доволі значний масив нормативних актів, які різ-
номанітні за своєю формою, юридичною силою, 
сферою дії. Згідно із цим склад банківського 
законодавства України має низку особливостей. 
Наприклад, О.А. Костюченко виділяє чотири осо-
бливості: міжгалузевий характер; значна кількість 
підзаконних нормативних актів; основний масив 
актів, представлений відомчими нормативними 
банківськими актами; проблеми розмежування 
банківського законодавства з іншими галузями 
законодавства [8, с. 14–15].

Основу складу банківського законодавства 
складають банківські закони. На сьогодні пра-
вове регулювання діяльності українських банків 
визначають такі закони України, як «Про банки 
і банківську діяльність» [9], «Про Національний 
банк України» [10] та інші.

Визначення терміна «підзаконні норматив-
но-правові акти» законодавство України (ні бан-
ківське, ні інше) не містить, хоча вказаний тер-
мін зустрічається у законах України. Тому можна 
сформулювати таке визначення банківського під-
законного нормативно-правового акта: це норма-
тивний акт-документ, який приймається (вида-
ється) компетентним органом, посадовою особою 
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на основі чинних законів України (актів з одна-
ковою юридичною силою) та відповідно до них 
та спрямований на конкретизацію і реалізацію 
законів України у банківській сфері.

Офіційних переліків підзаконних норматив-
но-правових актів законодавство України також 
не містить, проте звичайно до них відносять укази 
(іноді і розпорядження) Президента України, 
постанови Верховної Ради України, постанови 
(іноді і розпорядження) Кабінету Міністрів Укра-
їни, акти міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та інші.

У контексті нашого дослідження уявляється 
важливим віднесення (або невіднесення) до 
підзаконних нормативно-правових актів актів 
Національного банку України (далі – НБУ). Так, 
О.О. Драчевська звертає увагу на положення, 
інструкції, інші акти, які затверджуються Поста-
новами Правління НБУ, що саме ці акти детально 
роз’яснюють сутність законів у банківській 
сфері [11, с. 83]. О.В. Михайлов та Т.В. Коваленко 
відносять акти НБУ до підзаконних актів та зазна-
чають, що особливістю банківських відносин 
є саме значна роль цих актів, зокрема, постанов 
НБУ, що надає підстави говорити про наявність 
у НБУ нормотворчих повноважень [12, с. 49]. 
Отже, багато із дослідників підкреслюють важ-
ливість актів НБУ як підзаконних актів у системі 
банківського законодавства України.

На наш погляд, акти НБУ відносяться до бан-
ківських підзаконних нормативно-правових актів, 
і, відповідно, до складу банківського законодав-
ства, проте не всі, які видаються НБУ. Зокрема, 
однозначно варто віднести до постанови Прав-
ління НБУ, оскільки вони регулюють дуже важ-
ливі сфери банківської діяльності. Так, у контек-
сті нашої роботи можемо зазначити, що важливим 
є норма п. 24 Положення про здійснення банками 
фінансового моніторингу, затверджене Постано-
вою Правління Національного банку України від 
19 травня 2020 року № 65, яка визначає регуля-
цію внутрішніх документів банку з питань ПВК/
ФТ (запобігання та протидія легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення), які роз-
робляються банком із урахуванням у тому числі 
й вимог Базельського комітету з банківського 
нагляду [13]. З іншого боку, не варто відносити 
до підзаконних актів банківського законодавства 
повідомлення НБУ про облікову ціну банківських 
металів, про офіційний курс гривні щодо інозем-
них валют та подібні.

Вважаємо цінним для розуміння складу банків-
ського законодавства науковий доробок Н.Е. Зла-
тіної, котра запропоновано «ієрархічну структуру 
системи банківського законодавства, яка передба-

чає державне регулювання банківської системи – 
зовнішнє та внутрішнє, а також локальне регулю-
вання» [14, с. 44]. 

Аналізуючи місце в системі законодавства 
України, варто навести погляд таких вчених, як 
Д.О. Гетманцев та Н.Г. Шукліна, що банківське 
законодавство за змістом є «комплексним міжга-
лузевим правовим явищем, яке складається з при-
писів приватно-правового і публічно-правового 
характеру, об’єднаних таким предметом правового 
регулювання, як суспільні відносини, що склада-
ються в сфері банківської діяльності й функціону-
вання банківської системи» [15, с. 17]. Це досить 
розширене визначення розглядуваного терміна, 
з яким у більшості його компонентів можна пого-
дитись, проте, на наш погляд, банківське законо-
давство не можна вважати «комплексним міжга-
лузевим правовим явищем», оскільки банківське 
право – це підгалузь фінансового права.

Із збіжних визначень можна навести погляд 
В.Г. Савенкової, висловлений у дисертації: 
дослідниця вбачає, що банківське законодавство 
«складається з правових форм, до яких належать 
правові норми різних галузей права, що не є одно-
рідними, – це, в першу чергу, норми фінансового, 
адміністративного і цивільного права» [16, с. 42]. 
Щодо цього варто зауважити, що хоча до бан-
ківського законодавства дійсно належать норми 
однорідних галузей права, норми банківського 
законодавства – у першу чергу норми фінансового 
законодавства, а лише в наступну чергу – адміні-
стративного, цивільного та інших галузей.

Наостанок зазначимо, що доволі вагомою 
перешкодою для оптимального регулювання 
банківським законодавством банківських відно-
син є дуже часте внесення змін й доповнень до 
законів, іноді відразу після прийняття законів. 
Хоча це говорить про реагування законодавця 
на зміни у банківських відносинах, подібні часті 
зміни та доповнення, звісно, не сприяють стабіль-
ності банківського законодавства. Зокрема, лише 
у червні 2021 року тричі вносились зміни у Закон 
України «Про банки і банківську діяльність». Тому 
вагоме значення для подальшого розвитку саме 
стабільного банківського законодавства в Україні 
матиме прийняття загальної концепції розвитку 
банківської системи України, яка повинна містити 
основні шляхи, напрями, методи розвитку, очіку-
вані результати удосконалення банківського зако-
нодавства України.

Висновки. Отже, потрібно розрізняти вузьке 
та широке розуміння терміну «банківське зако-
нодавство». Системний аналіз показує, що 
більш оптимальним є застосування широкого 
підходу до поняття «банківське законодавство». 
Основу складу банківського законодавства скла-
дають банківські закони. Банківські  підзаконні 
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 нормативно-правові акти – це нормативні 
акти-документи, які приймаються (видаються) 
компетентним органом, посадовою особою на 
основі чинних законів України (актів з однаковою 
юридичною силою) та відповідно до них та спря-
мовані на конкретизацію і реалізацію законів 
України у банківській сфері. Крім релевантних 
указів Президента України, постанов Верхов-
ної Ради України, постанов Кабінету Міністрів 
України, актів міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, основний масив підза-
конних нормативно-правових актів банківського 
законодавства складають постанови Правління 
НБУ, оскільки вони найдетальніше регулюють 
усі важливі сфери банківської діяльності. Пер-
спективними напрямками подальших досліджень 
у розглядуваній сфері вважаємо детальний аналіз 
усіх основних актів банківського законодавства 
України на предмет оцінки їхньої відповідності 
Базельським стандартам.
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Статтю присвячено актуальній проблемі – загальній характеристиці 
особливостей адміністративно-правового забезпечення вакцинації 
в Україні.
Зокрема, наголошується, що вакцинацію можна визнати найбільш 
поширеним та ефективним засобом профілактики багатьох небезпечних 
хвороб, що неодноразово викликали спалахи численних епідемій серед 
людства або ж пандемії СOVID-19.
Зазначається, що засадничим законодавчим актом у сфері вакцинації 
можна вважати Закон України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» від 06.04.2000 р., у ч. 1 ст. 12 якого зазначається, що профілактичні 
щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, 
туберкульозу є обов’язковими і включаються до календаря щеплень.
Звертається увага: незважаючи на те високе соціальне значення, яке 
відіграють профілактичні щеплення в житті українських громадян, 
в останні 10–15 років в Україні суттєво знизилися показники відповідних 
вакцинацій. Не довіряють вакцинації загалом і виробникам вакцини 
зокрема, не довіряють медикам, які роблять щеплення, і умовам, 
у яких зберігаються вакцини, бояться хвороб і побічних ефектів через 
вакцинацію - такі причини відмов від вакцинації в останні роки наводять 
у дослідженні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Наголошується, що про продовження значних проблемі з вакцинацією 
в Україні свідчать негативні показники щеплень від коронавірусу 
СOVID-19. Так, станом на 28 жовтня 2021 року в Україні повністю 
вакцинувалися 7 217 383 громадян (17,37%), одне щеплення зробили  
9 576 175 (23,04%) осіб. На цю ж дату у світі середній показник зазначеної 
вакцинації становить 38,6%, серед наших сусідів – Румунія – 30,7%, 
Молдова – 31,6%, Угорщина – 58,8%, Словаччина – 42,2%, Польща – 
52,6%, Білорусь – 21,3%, Росія – 32,8%.
За результатами спільного дослідження фонду «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології, понад 56% 
українців, опитаних соціологами у серпні 2021 року, не мають наміру 
робити щеплення від коронавірусу і вважають, що можна захиститися 
миючи руки і дотримуючись дистанції. 
Звертається увага на те, що норми адміністративного права в медичній 
сфері (як і в інших важливих сферах соціального життя) мають 
значний потенціал забезпечувального, регуляторного, процесуального 
(процедурного), охоронного, виховного характеру.
Наголошується, що суспільні потреби у сфері вакцинації загалом 
та вакцинації від COVID-19 зокрема доречно поділити на два складники: 
ті, які безпосередньо стосуються відповідних щеплень, та ті, що лише 
опосередковано пов’язані з ними. До першої частини адміністративно-
правових потреб у цій сфері слід зарахувати такі основні групи суспільних 
потреб стосовно: організації щеплень людей; забезпечення безпосередньої 
процедури щеплень; здійснення контролю та адміністративно-
правової охорони у сфері вакцинації; реалізації завдань вакцинації 

Ключові слова: адміністра-
тивно-правове забезпечення, 
вакцинація, щеплення, панде-
мія COVID-19, суспільні від-
носини, суспільні потреби, 
цивілізаційна парадигма.
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в особливих умовах (зокрема, під час пандемій та епідемій). Другий 
блок адміністративно-правових потреб лише опосередковано пов’язаний 
з організацією та здійсненням вакцинації. Попри це, такий комплекс 
потреб стосується установчих суспільних потреб та інтересів, що 
визначають характеристики організації та функціонування українського 
суспільства і держави. Остання, на відміну від соціально та економічно 
розвинутих країн світу, відрізняється своєю атиповістю, головною 
ознакою якої є неспроможність повно та своєчасно реалізувати покладені 
на неї основні функції та соціальні завдання (одним із яких є належний 
рівень медичного забезпечення громадян). 
Констатується, що основними особливостями теперішнього 
адміністративно-правового забезпечення вакцинації в Україні є: 
домінування норм адміністративного права у чинному законодавстві, що 
регламентує порядок організації та проведення відповідних щеплень; 
здійснення в умовах пандемії COVID-19; зростальна поширеність 
антивакційних настроїв серед значної частини населення; недостатній 
рівень використання потенціалу адміністративного права для усунення 
недоліків в організації вакцинації, її процедур, відповідної правової 
охорони та роз’яснювальної роботи щодо необхідності щеплень; 
продовження здійснення в застарілому та малоефективному форматі 
регулювання суспільних відносин, що має бути замінений на сучасну 
та дієву модель забезпечення реалізації об’єктивних суспільних потреб 
у сфері вакцинації, яка гарантуватиме позитивні результати роботи 
у разі не тільки повного та своєчасного втілення у життя відповідних 
суспільних потреб, а й за умов формування в Україні нової цивілізаційної 
парадигми, головними складниками якої мають стати вільна та позитивно 
реалізована Людина-Громадянин, соціально здорове громадянське 
суспільство, потужна та авторитетна правова держава.

Special aspects of administrative law support of vaccination in Ukraine 
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The article is devoted to the topical issue – the general characteristics of special 
aspects of administrative law support of vaccination in Ukraine. 
In particular, it is emphasized that vaccination can be recognized the most 
widespread and effective means of preventing many dangerous illnesses, 
which repeatedly have caused the outbreak of numerous human epidemics – 
now, it is about the СOVID-19 pandemic. 
It is noted that the Law of Ukraine “On Protection of the Population from 
Infectious Diseases” as of April 6, 2000, can be considered the basic 
legislative act in the field of vaccination. Part 1 of Art. 12 states that preventive 
vaccinations against diphtheria, pertussis, measles, polio, tetanus, tuberculosis 
are mandatory and are included in the vaccination calendar.
The author highlights that despite the high social significance, which 
preventive vaccinations play in the life of Ukrainian citizens, the rates 
of relevant vaccinations have noticeably decreased in recent 10–15 years in 
Ukraine. Researches of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) mark 
the following reasons for the refusal of vaccination in recent years: people 
do not trust vaccination in general and vaccine manufacturers in particular; 
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people do not trust healthcare specialists who vaccinate and storage conditions; people are 
afraid of diseases and side effects due to vaccination.
The research emphasizes that negative indicators of COVID-19 vaccination during the ongoing 
pandemic this year confirm that Ukraine is experiencing critical vaccination challenges. Thus, 
in Ukraine, 7 217 383 citizens (17.37%) were fully vaccinated, and 9 576 175 (23.04%) 
citizens received one doze of the vaccine as of October 28, 2021. At that date, an average 
indicator of vaccination around the world was 38.6%, among our neighbors: Romania – 
30.7%, Moldova – 31.6%, Hungary 58.8%, Slovakia – 42.2%, Poland – 52.6%, Belarus – 
21.3%, Russia – 32.8%.
According to findings of the joint research of Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Fund 
and the Center for Political Sociology, more than 56% of Ukrainians, whom sociologists 
interrogated in August 2021, do not intend to receive a COVID-19 vaccine and believe that 
one can protect oneself by washing hands and keeping social distance.
Attention is drawn to the fact that rules of administrative law in the medical sphere (as well 
as in other important spheres of social life) have a significant potential of security, regulatory, 
procedural, guarded, and educational nature.
It is emphasized that social needs in the field of vaccination in general and vaccination 
against COVID-19 in particular should be divided into two components: those directly 
related to the relevant vaccinations and those that are indirectly related to them. The 
former block of administrative needs in the sphered under consideration should comprise 
the following groups of social needs: organization of human vaccinations; providing a direct 
vaccination procedure; control and administrative law protection in the field of vaccination; 
implementation of vaccination tasks in special conditions (first of all, during pandemics 
and epidemics). The second block of administrative law needs is indirectly related to 
the organization and implementation of vaccination. However, this complex of needs 
mainly concerns constituent social needs and interests that determine the characteristics 
of the organization and functioning of Ukrainian society and state. The latter, compared 
to socially and economically developed countries of the world, differs in its atypicality, 
the main feature of which is the inability to fully and timely implement its primary functions 
and social tasks (one of which is the appropriate level of medical care for citizens).
The research states that principal features of the current administrative law support 
of vaccination in Ukraine are as follows: the dominance of administrative rules in the current 
legislation governing the organization and conduct of relevant vaccines; special conditions for 
implementation – the COVID-19 pandemic; the growing prevalence of anti-vaccine attitudes 
among the greater part of the population; insufficient use of the capacity of administrative 
law to address the existing shortcomings of the organization of vaccination, its procedures, 
appropriate legal protection, and outreach on the need for vaccinations; ongoing outdated 
and ineffective implementation of the regulation of public relations, which should be replaced 
with a modern and effective model of ensuring the fulfillment of objectively existing social 
needs in vaccination that will guarantee positive results in case of not only full and timely 
implementation of relevant social needs but also under the formation of a new civilizational 
paradigm in Ukraine, the main components of which should be a free and positively realized 
Man-Citizen, a socially healthy civil society, a powerful and authoritative rule-of-law state.

Чинна Конституція нашої держави проголошує, 
що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою цінністю (ст. 31). Також у нормі, закрі-
пленій у ч. 1 ст. 49 Основного Закону, для кожного 
громадянина передбачене право на охорону здо-
ров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Забезпечення належного рівня здоров’я гро-
мадян є одним із найважливіших соціальних 
завдань, які покладаються на будь-яке державне 
утворення, зокрема й на рідне для нас – україн-
ське. Для повної реалізації зазначеного завдання 

держава має бути успішною в усіх ключових 
сферах суспільного буття (економічній, соціаль-
но-культурній та політичній). Якщо ця успіш-
ність є сумнівною або взагалі не спостерігається 
внаслідок хронічних та перманентних криз (як 
це зараз відбувається в Україні), то в конкретній 
державі виникають невідповідності між заде-
кларованими правами її громадян та реальним 
станом їх реалізації з боку відповідних влад-
них структур, починаючи з найвищої посадової 
особи держави та завершуючи репрезентан-
том найнижчого рівня системи управлінського 
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апарату певної соціально-економічної сфери, 
зокрема й медичної. 

Серед головних складників сфери охорони 
здоров’я профілактика захворювань серед грома-
дян є однією з пріоритетних, бо за умов ефектив-
ного використання відповідних медичних мані-
пуляцій, можна якщо не повністю попереджати, 
то максимально мінімізувати розповсюдження 
значної кількості небезпечних захворювань, які 
ще декілька десятиліть тому становили серйозну 
загрозу для людства (віспа, туберкульоз, чума, 
правець тощо).

Вакцинацію можна визнати найбільш поши-
реним та ефективним засобом профілактики не 
тільки вищезгаданих захворювань, а й багатьох 
інших, що неодноразово викликали спалахи чис-
ленних епідемій серед людства або ж пандемії 
СOVID-19, як зараз.

На перший погляд, основним правовим інстру-
ментарієм, що має забезпечувати реалізацію від-
повідних груп суспільних потреб у сфері охорони 
здоров’я загалом та вакцинації зокрема, є норми 
так званого медичного права – комплексної галузі 
вітчизняного права, зумовленої специфічним 
предметом регулювання. Якщо ж, однак, згадати 
позицію метра української адміністративно-пра-
вової науки В.Б. Авер’янова стосовно комплек-
сних галузей права, який уважав їх комплексними 
галузями законодавства, а не власне галузями 
права [1, с.11], то можна стверджувати, що основу 
згаданого медичного права становлять адміністра-
тивно-правові норми, які разом із відповідними 
нормами цивільного, кримінального, міжнарод-
ного, фінансового права утворюють вітчизняне 
медичне законодавство (умовно медичне право). 
Нормами адміністративного права у сфері охо-
рони здоров’я в Україні забезпечуються питання 
організації та функціонування вітчизняної сис-
теми охорони здоров’я, державної політики у цій 
сфері, більшості спеціальних процедур (зокрема, 
процедур щеплень), адміністративно-правого 
захисту суспільних відносин, пов’язаних з охоро-
ною здоров’я. 

Проблематика правого забезпечення органі-
зації та функціонування системи охорони здо-
ров’я, зважаючи на її нагальність, завжди пере-
буває у центрі уваги представників правової 
науки України. Ураховуючи труднощі вакцинації 
в нашій державі, поза нашою увагою також не 
можуть лишатись аспекти, що стосуються цього 
стратегічно важливого напряму профілактики 
захворювань, які набули своєї особливої актуаль-
ності в умовах боротьби з пандемією, що вирує 
у світі останні півтора року. 

Незважаючи на злободенність, питання пра-
вового забезпечення вакцинації в Україні зали-
шаються недостатньо вивченими, а їх належне 

вирішення потребує свого подальшого наукового 
супроводження. Для обрання правильного век-
тора подальших досліджень та зміцнення нау-
кового обґрунтування розв’язання порушеної 
проблеми, на наш погляд, доречно використати 
потенціал науки українського адміністративного 
права. Зокрема, науково-теоретичною основою 
цієї роботи мають стати праці таких визнаних 
представників української адміністративно-пра-
вової науки, як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, 
І.П. Голосніченко, Р.А. Калюжний, В.К. Колпа-
ков, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, В.Я. Настюк, 
О.І. Харитонова та ін.

Ураховуючи нагальність, беззаперечну соці-
альну важливість і затребуваність порушеного 
питання, головною метою статті має стати роз-
гляд особливостей адміністративно-правового 
забезпечення вакцинації громадян в Україні. 

На початку викладення основного матеріалу 
необхідно зазначити, що об’єктами здійснення 
вакцинації можуть бути як люди, так і тварини 
(серед останніх найпоширенішим є щеплення від 
сказу). Однак наша праця присвячена саме людям, 
а відповідні маніпуляційні заходи з нашими 
«молодшими братами» залишаються за межами 
предмета цього дослідження, однак ці факти, вра-
ховуючи те, що з кожним роком зростають вияви 
масових захворювань із боку як свійських, так 
і диких тварин, теж не можуть не слугувати сер-
йозним приводом для подальшого вивчення.

Відносини, пов’язані з вакцинацією людей, 
мають порівняно нетривалу але повчальну історію. 
«Vaccinia» у перекладі з латинської мови означає 
«коров’яча віспа». Із XVII століття в Європі три-
вала епідемія натуральної віспи – дуже заразного 
захворювання, летальність якого становила близько 
40% (а в деяких випадках і до 90%). Наприкінці 
XVIII століття вчені виявили цікаву закономірність: 
ті, хто перехворів на коров’ячу віспу (або «хво-
робу доярок») не заражалися натуральною віспою. 
Перше справжнє щеплення було зроблено 14 травня 
1796 року. Англійський медик Едвард Дженнер зара-
зив 8-річного хлопчика коров’ячої віспою. Після 
одужання дитина одужала, її заразили натуральною 
віспою, але хвороба в малюка не розвинулася. Саме 
так з’явилася перша у світі вакцина [2].

І все ж основоположниками сучасної мікробі-
ології та імунології, своєрідними батьками сучас-
ної вакцинації вважаються всесвітньо відомі вчені 
ХІХ сторіччя Луї Пастер, Роберт Кох та Ферді-
нанд Кон. 

Віспа, поліомієліт, кір, малярія – ось неповний 
перелік небезпечних хвороб, які людству вдалося 
звести майже нанівець за допомогою обов’язкової 
масової вакцинації.

Історія нашої країни довела, що за допомогою 
вакцинації (як за часів СРСР, так і в період неза-
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лежної України) вдалося зберегти десятки, а то 
й сотні тисяч життів українців (від немовлят до 
людей похилого віку) від небезпечних та підступ-
них інфекційних та неінфекційних хвороб.

Засадничим законодавчим актом у сфері вак-
цинації можна вважати Закон України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» від 
06.04.2000 р., у ч. 1 ст. 12 якого зазначається, що 
профілактичні щеплення проти дифтерії, каш-
люка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу 
є обов’язковими і включаються до календаря 
щеплень [3].

Згаданий календар затверджений наказом МОЗ 
України № 595 від 16 вересня 2011 року «Про 
порядок проведення профілактичних щеплень 
в Україні та контроль якості й обігу медичних 
імунобіологічних препаратів». Цим же відомчим 
нормативно-правовим актом визначений Перелік 
медичних протипоказань та застережень до про-
ведення профілактичних щеплень.

Календар профілактичних щеплень в Укра-
їні (далі – Календар) – нормативно-правовий акт 
центрального органу виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері 
охорони здоров’я, яким установлюються перелік 
обов’язкових профілактичних щеплень та опти-
мальні строки їх проведення.

Цей Календар містить обов’язкові профілак-
тичні щеплення з метою запобігання захворюван-
ням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, пра-
вець, туберкульоз.

Інші обов’язкові щеплення встановлюються 
відповідно до цього Календаря для груп насе-
лення: за віком; щеплення дітей із порушенням 
цього Календаря; щеплення ВІЛ-інфікованих 
осіб; за станом здоров’я; щеплення дітей після 
алло/ауто-ТСГК (трансплантація стовбурових 
гемопоетичних клітин); щеплення на ендеміч-
них і ензоотичних територіях та за епідемічними 
показаннями.

Обов’язковим профілактичним щепленням 
для запобігання поширенню інших інфекційних 
захворювань підлягають окремі категорії праців-
ників з огляду на особливості виробництва або 
виконуваної ними роботи.

У разі загрози виникнення особливо небезпеч-
ної інфекційної хвороби або масового поширення 
небезпечної інфекційної хвороби на відповід-
них територіях та об’єктах можуть проводитися 
обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї 
інфекційної хвороби.

Також у Календарі вакцинація (щеплення, іму-
нізація) визначається як створення штучного іму-
нітету в людини до певних інфекційних хвороб 
шляхом введення вакцини чи імуноглобуліну [4].

Згідно з ч. 2 ст. 8 вищенаведеного Закону про-
філактичні щеплення проти інфекційних хвороб, 

унесених до календаря щеплень, та профілак-
тичні щеплення за епідемічними показаннями 
проводяться для громадян безоплатно, тобто за 
рахунок коштів місцевих бюджетів та інших дже-
рел, не заборонених законодавством. 

Відповідно до ст. 15 цього Закону прийом дітей 
до виховних, навчальних, оздоровчих та інших 
дитячих закладів проводиться за наявності відпо-
відної довідки закладу охорони здоров’я, в якому 
дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка 
видається на підставі даних медичного огляду 
дитини, якщо відсутні медичні протипоказання 
для її перебування в цьому закладі, а також якщо 
їй проведено профілактичні щеплення згідно 
з календарем щеплень і вона не перебувала в кон-
такті з хворими на інфекційні хвороби або бакте-
ріоносіями.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень 
згідно з календарем щеплень, відвідування дитя-
чих закладів не дозволяється. Якщо профілактичні 
щеплення дітям проведено з порушенням установ-
лених строків у зв’язку з медичними протипока-
заннями, то за благополучної епідемічної ситуації 
за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони 
можуть бути прийняті до відповідного дитячого 
закладу та відвідувати його.

Порядок проведення медичних оглядів дітей 
і форма довідки для прийому їх до дитячих закла-
дів установлюються центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони здоров’я [3]. 

Не зважаючи на те високе соціальне значення, 
яке відіграють профілактичні щеплення у житті 
українських громадян, в останні 10–15 років 
в Україні суттєво знизилися показники відповід-
них вакцинацій. 

Не довіряють вакцинації загалом і виробни-
кам вакцини зокрема, не довіряють медикам, які 
роблять щеплення, і умовам, у яких зберігаються 
вакцини, бояться хвороб і побічних ефектів через 
вакцинацію – такі причини відмов від вакцинації 
в останні роки наводять у дослідженні Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ).

За останні 10 років антивакцинальні настрої 
в Україні дуже посилилися, а кількість вакци-
нованих дітей постійно зменшується. Так, якщо 
у 2009 році близько 80% дітей до року були 
щеплені від поліомієліту і дифтерії, а 80% одно-
річних – від кору, то впродовж наступних років 
ця кількість кардинально зменшилась: у 2014 
щеплення від поліомієліту мали вже 40% дітей, 
у 2016 – 20% від дифтерії і 45% від кору. 

Прямим наслідком низького рівня вакцинації 
лікарі називають спалах кору, який триває зараз 
в Україні (з осені 2017 року до весни 2019 року 
вже понад 100 тисяч українців захворіли на кір). 
Україна – «лідер» у світі за цією хворобою.
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На думку імунолога Федора Лапія, медики – 
основне джерело дезінформації, основне джерело 
формування негативного ставлення до вакцинації. 
Це питання освіти, підготовки, селекції кадрів.

За його словами, в Україні є цілий пласт ліка-
рів, які були некомпетентними в питаннях вакци-
нації, які ставили під сумнів потребу у вакцинації 
загалом [5].

Про продовження значних проблем із вакци-
нацією в Україні свідчать негативні показники 
щеплень від коронавірусу СOVID-19. Так, ста-
ном на 28 жовтня 2021 року в Україні повністю 
вакцинувалися 7 217 383 громадян (17,37%), одне 
щеплення зробили 9 576 175 (23,04%) осіб [6]. На 
цю ж дату у світі середній показник зазначеної 
вакцинації становить 38,6%, серед наших сусі-
дів – Румунія – 30,7%, Молдова – 31,6%, Угор-
щина – 58,8%, Словаччина – 42,2%, Польща – 
52,6%, Білорусь – 21,3%, Росія – 32,8% [7].

За результатами спільного дослідження фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
та Центру політичної соціології, понад 56% укра-
їнців, опитаних соціологами у серпні 2021 року, не 
мають наміру робити щеплення від коронавірусу 
і вважають, що можна захиститися, миючи руки 
і дотримуючись дистанції.

На момент опитування більше ніж половина 
дорослих українців заявили, що не планують вак-
цинуватись від COVID-19 у найближчій перспек-
тиві. Ці показники є одними з найвищих у світі 
порівняно із сусідніми державами, де наявні дані 
таких опитувань. Найнижчий рівень охоплення 
вакцинацією спостерігається у старших людей, 
які перебувають у зоні ризику.

Лише 23,4% опитаних уважають вакцинацію 
ефективним засобом захисту від коронавірусу, як 
кажуть соціологи.

Результати опитування фонду «Демократичні 
ініціативи» відрізняються від схожих досліджень 
інших аналітичних центрів, проведених в останні 
пів року.

Зокрема, Центр Разумкова в червні оприлюд-
нив дослідження, відповідно до якого 43% рес-
пондентів не мали наміру робити щеплення. При-
чини, через які опитані українці відмовлялися від 
вакцинації, ті ж самі, що й у свіжому опитуванні 
«Демократичних ініціатив», – недовіра до вакцин 
і побоювання побічних ефектів.

У березні цього року подібні дослідження 
проводив Київський міжнародний інститут соці-
ології (далі – КМІС). Тоді не мали наміру робити 
щеплення близько 61% опитаних, більшість із 
яких теж не довіряла вакцинам [8].

Досить критична ситуація в Україні слалася 
в другій половині жовтня 2021 року, коли в умо-
вах нової хвилі пандемії кількість виявлених зара-
жень коронавірусом (за офіційними даними) 

досягла 20–26 тисяч випадків за добу, а кількість 
офіційних смертей від цієї хвороби щодня почала 
коливатися у межах 600–800 осіб. 

Серед причин такого стану речей, без сумніву, 
можна вважати низький рівень відповідної вак-
цинації серед українських громадян, що поясню-
ється легковірністю значної частини обивателів 
до різноманітних неправдивих інформаційних 
украплень, джерелами яких є не тільки внутрішні 
«розумники», а й зовнішні вороги. 

Так, у звіті Ради національної безпеки та обо-
рони (далі – РНБО) від 28 жовтня 2021 року гово-
риться про те, що кампанію проти вакцинації від 
коронавірусу в Україні проводить Росія, для цього 
пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні 
мережі, включно з Telegram-каналами та месе-
нджерами. Центр протидії дезінформації проана-
лізував інформаційне поле Telegram-каналів Укра-
їни, і результати цього аналізу ще раз підтвердили 
тривалу інформаційну операцію РФ, спрямовану 
на максимальне зменшення рівня вакцинації. 

У звіті продемонстровано, як за допомогою ЗМІ, 
соціальних мереж та месенджерів поширюються 
повідомлення про нібито негативні наслідки вак-
цинації проти коронавірусу. Серед фейків у РНБО 
виділили такі: вакцинація – це вбивство; вакцина 
є вкрай небезпечною; вакцинація не допомагає 
проти коронавірусу; вакцинація лише посилила 
пандемію; вакцинація – це примус та порушення 
прав людей; українська влада намагається скалі-
чити дітей новим етапом вакцинації [9].

Вітчизняні державно-владні структури не 
тільки виявляють численні факти зовнішньої 
інформаційної агресії, яку проводить наш пів-
нічно-східний сусід, а й уживають відповідних 
заходів щодо стимулювання вакцинації проти 
COVID-19. Прикладом останнього такого заходу 
можна вважати урядову постанову від 20 жовтня 
2021 року № 1096 «Про внесення змін до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 р. № 1236». Зокрема, у зазначеному доку-
менті керівників державних органів (державної 
служби), підприємств, установ та організацій 
зобов’язують забезпечити: 1) контроль за прове-
денням обов’язкових профілактичних щеплень 
проти СOVID-19 працівниками та державними 
службовцями, обов’язковість профілактичних 
щеплень яких передбачена переліком професій, 
виробництв та організацій, працівники яких під-
лягають обов’язковим профілактичним щеплен-
ням, затвердженим наказом Міністерства охорони 
здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153; 2) відсто-
ронення від роботи (виконання робіт) праців-
ників та державних службовців, обов’язковість 
профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких 
визначена переліком та які відмовляються або 
ухиляються від проведення таких обов’язкових 
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профілактичних щеплень проти СOVID-19 від-
повідно до статті 46 Кодексу законів про працю 
України, частини другої статті 12 Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хвороб» 
та частини третьої статті 5 Закону України «Про 
державну службу», крім тих, які мають абсо-
лютні протипоказання до проведення таких про-
філактичних щеплень проти СOVID-19 та надали 
медичний висновок про наявність протипоказань 
до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом 
охорони здоров’я.

Відсторонення працівників та державних 
службовців здійснюється шляхом видання наказу 
або розпорядження керівника державного органу 
(державної служби) або підприємства, установи, 
організації з обов’язковим доведенням його до 
відома особам, які відсторонюються. Строк від-
сторонення встановлюється до усунення причин, 
що його зумовили. Ця вимога набуває чинності 
з 8 листопада 2021 року [10].

Міністерство охорони здоров’я України своїм 
наказом від 04.10.2021 р. № 2153 затвердило пере-
лік організацій, представники яких підлягають 
обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Згідно 
з наказом на період дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби, обов’язко-
вій вакцинації проти COVID-19 підлягають пра-
цівники: центральних органів виконавчої влади 
та їхніх територіальних органів; місцевих дер-
жавних адміністрацій та їхніх структурних під-
розділів; закладів вищої, післядипломної, фахової 
передвищої, професійної (професійно-техніч-
ної), загальної середньої, зокрема спеціальних, 
дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеці-
алізованої освіти та наукових установ незалежно 
від типу та форми власності [11].

Важливою особливістю положень вищенаве-
дених нормативно-правових актів (законів, уря-
дових постанов, наказів МОЗ України), що регла-
ментують здійснення вакцинації в нашій державі, 
є те, що вони складаються з адміністративно-пра-
вових норм, які за своїм обсягом домінують як 
у зальному медичному законодавстві, так й у його 
частині, що стосується порядку організації та про-
ведення щеплень громадян.

Норми адміністративного права у медичній 
сфері (як і в інших важливих сферах соціального 
життя) мають значний потенціал забезпечуваль-
ного, регуляторного, процесуального (проце-
дурного), охоронного, виховного характеру. Із 
їх можливостями не можуть порівнятися норми 
інших галузей права (як фундаментальних, так 
й основних).

Щоб у теперішніх складних та неоднозначних 
умовах організації та здійснення вакцинації від 
коронавірусу ефективно використовувати адмі-

ністративно-правовий потенціал, необхідні нові, 
оригінальні підходи вирішення відповідних соці-
альних проблем, об’єктивних суспільних потреб 
та похідних від них, усвідомлених публічно-влад-
ними представниками суспільних інтересів.

Одним із таких підходів є зміна малоефектив-
ного в сучасних реаліях формату регулювання 
суспільних відносин вакцинації на більш діє-
вий – забезпечення суспільних потреб у сфері 
вакцинації. При цьому ми не відкидаємо саме по 
собі регулювання, просто воно з основної адміні-
стративно-правової площини переходить у допо-
міжну – до забезпечення, що є цілком логічним 
бо в умовах адміністративно-правового буття спо-
чатку має бути визначений суспільний інтерес, 
причому істинний, що є похідним від суспільних 
потреб, а не підмінений приватними або клано-
вими забаганками.

Згадані потреби у сфері вакцинації взагалі 
та вакцинації від COVID-19 доречно поділити на 
два складники: ті, які безпосередньо стосуються 
відповідних щеплень, та ті, що лише опосередко-
вано пов’язані з ними.

Теперішній переважальний формат регулю-
вання стосується лише першої групи та обмежу-
ється колом суспільних видових відносин вакци-
нації. У форматі забезпечення суспільних потреб 
згадані відносини не мають залишатися поза ува-
гою, однак із першого плану вони переходять на 
третій, а на першому плані постають суспільні 
потреби, за ними, на другому, – суспільні інте-
реси. За такої ускладненої конструкції неминуче 
виникне новий блок опосередкованих потреб, які, 
можливо, безпосередньо не стосуються проблем 
вакцинації, але значно впливають на їх успішне 
вирішення.

До першої частини адміністративно-правових 
потреб у сфері вакцинації, на нашу думку, слід 
зарахувати такі основні групи суспільних потреб 
стосовно: організації щеплень людей (визна-
чення повного кола осіб, які підлягають вакци-
нації, переліку обов’язкових щеплень, медичних 
установ та медичних працівників, які здійсню-
ють вакцинацію, порядок обліку осіб, які підля-
гають обов’язковій вакцинації, закупівля якісних 
вакцин та дотримання умов їх зберігання, відпо-
відна інформаційно-роз’яснювальна робота серед 
батьків дітей та інших громадян, які підлягають 
щепленню); забезпечення безпосередньої про-
цедури щеплень (навченість та необхідна ква-
ліфікація медперсоналу, належне дотримання 
та ведення календаря щеплень, вчасність та якість 
проведення щеплень, неприпустимість будь-яких 
зловживань із боку медперсоналу, ведення від-
повідних реєстрів та підготовка документів про 
здійснення вакцинації); здійснення контролю 
та адміністративно-правової охорони у сфері 
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вакцинації (забезпечення постійного та дієвого 
контролю на усіх відповідних етапах та алгорит-
мах (від організації закупівлі до безпосереднього 
використання конкретної вакцини), виявлення 
фактів скоєння адміністративних правопорушень 
пов’язаних із сферою вакцинації та притягнення 
винуватих осіб до адміністративної відповідаль-
ності); реалізації завдань вакцинації в особливих 
умовах (зокрема, під час пандемій та епідемій).

Використовуючи різноманітні можливості 
адміністративно-правового забезпечення у сфері 
вакцинації, необхідно навчитись комбінувати 
імперативний метод із диспозитивним методом 
впливу, у більшості випадків віддаючи перевагу 
останньому. 

Вищенаведені групи суспільних потреб, що 
безпосередньо стосуються вакцинації, за метою 
забезпечення можна кваліфікувати на чотири різ-
новиди: організаційні, процедурні, контрольні 
та адміністративно-охоронні. За критерієм спри-
ятливості умов реалізації згадані потреби можна 
розділити на ті, що втілюються у звичайних 
(сприятливих або переважно сприятливих) умо-
вах, та ті, що реалізуються в особливих (неспри-
ятливих) умовах (наприклад, як в умовах пандемії 
коронавірусу).

Серед викладених відповідних адміністра-
тивно-правових потреб одні групи реалізовані 
краще за інші, що є цілком зрозумілим, зважаючи 
на динамізм та значну змінність характеристик 
суспільних відносин, що забезпечуються адміні-
стративно-правовими нормами. Набута практика 
щеплень від COVID-19 у нашій країні свідчить 
про існування низки проблем із належною реалі-
зацію окремих адміністративно-правових потреб 
організаційного, процедурного та адміністратив-
но-охоронного плану.

Наприклад, майже не спостерігається орга-
нізація згаданих щеплень у сільській місцевості 
(виняток можуть становити жителі, які мешка-
ють навколо обласних центрів або інших великих 
міст, які самостійно можуть дістатися до пунк-
тів вакцинації, зважаючи на невелику відстань), 
а у селах, розташованих за 30–40 км від згаданих 
міст, у більшості випадків не функціонують навіть 
медичні пункти (ліквідовані 2–3 роки тому під час 
медреформи), замість доріг – напрямки із залиш-
ками асфальту, покладеного за часів розвинутого 
соціалізму. Тому доцільно створювати в ново-
створених сільських районах пересувні пункти 
щеплень, які за узгодженим графіком будуть 
вакцинувати селян (може, за таких обставин і до 
цих сіл нарешті дійде частина техніки «великого 
будівництва»).

Також є об’єктивні потреби вдосконалення 
процедур щеплень від коронавірусу. Із метою 
мінімізації можливих зловживань пропонується 

здійснювати відеозйомку цієї медичної маніпуля-
ції із фіксацією медпрацівника, особи, яка вакци-
нується, та точного часу і дати щеплення. 

Крім того, за бажанням вакцинованого необ-
хідно передбачити можливість видачі сертифі-
ката про щеплення від коронавірусу безпосеред-
ньо у місцях щеплень, а не тільки у сімейних 
лікарів (ураховуючи, що не менше чверті укра-
їнців їх не мають). Бланки згаданих документів 
мають стати документами суворої звітності, дру-
куватися централізовано, мати серію та номер, 
а також відповідні елементи захисту (такий крок 
суттєво сприятиме реальному притягненню вин-
них до відповідальності за підробку сертифіка-
тів). Подібний захід у теперішніх умовах значних 
зловживань під час вакцинації, незважаючи на 
його помітну вартість, уважається цілком виправ-
даним та доцільним. У недалекій перспективі, 
враховуючи несприятливі світові тенденції щодо 
подальшого розповсюдження небезпечних масо-
вих захворювань, на наш погляд, варто розгля-
нути питання запровадження паспортів (свідоцтв) 
вакцинації (в електронному вигляді) для громадян 
України (починаючи з 1991 року народження).

Реалізуючи суспільні потреби адміністра-
тивно-правової охорони сфери вакцинації, слід 
передбачити або посилити адміністративну від-
повідальність за порушення вимог обов’язкової 
вакцинації, процедур щеплень та ведення відпо-
відних обліків та документації. 

Другий блок адміністративно-правових потреб 
лише опосередковано пов’язаний з організацією 
та здійсненням вакцинації, однак цей комплекс 
потреб стосується засадничих суспільних потреб 
та інтересів, що визначають характеристики орга-
нізації та функціонування українського суспіль-
ства і держави. Остання, на відміну від соціально 
та економічно розвинутих країн світу, вирізня-
ється своєю атиповістю, головною ознакою якої 
є неспроможність повно та своєчасно реалізувати 
покладені на неї основні функції та соціальні 
завдання (одним із яких є належний рівень медич-
ного забезпечення громадян). Ця неспроможність 
є результатом невміння або небажання формувати 
суспільний інтерес на основі об’єктивних суспіль-
них потреб. На першому плані в осіб, відпові-
дальних за це, перебуває власний матеріальний 
інтерес із використанням широких можливостей 
обійманої посади (згадаймо непрозорі закупівлі 
індійської вакцини від COVID-19 попередником 
теперішнього міністра охорони здоров’я України 
на початку 2021 року).

Окрім відсутності правової держави, в нашій 
країні також не відчувається робота механізмів 
інститутів громадянського суспільства (прогля-
даються лише окремі елементи без помітного 
розвитку та становлення). До того ж ціннісний 
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 арсенал значної частини українських громадян 
має пострадянське походження та ускладнювальні 
соціальні ознаки, як-от патерналізм, недовіра до 
оточення, перекладання особистої відповідально-
сті, превалювання споживацьких настроїв. 

На підставі викладеного слід констатувати, що 
основними особливостями теперішнього адмі-
ністративно-правового забезпечення вакцинації 
в Україні є такі: домінування норм адміністра-
тивного права у чинному законодавстві, що рег-
ламентує порядок організації та проведення від-
повідних щеплень; здійснення в умовах пандемії 
COVID-19; зростальна поширеність антивакцій-
них настроїв серед значної частини населення; 
недостатній рівень використання потенціалу 
адміністративного права для усунення недоліків 

організації вакцинації, її процедур, відповідної 
правової охорони та роз’яснювальної роботи про 
необхідність щеплень; продовження здійснення 
у застарілому та малоефективному форматі регу-
лювання суспільних відносин, що має бути замі-
нений на сучасну та дієву модель забезпечення 
реалізації об’єктивних суспільних потреб у сфері 
вакцинації, яка гарантуватиме позитивні резуль-
тати роботи у разі не тільки повного та своєчас-
ного втілення у життя відповідних суспільних 
потреб, а й формування в Україні нової цивіліза-
ційної парадигми, головними складниками якої 
мають стати вільна та позитивно реалізована 
Людина-Громадянин, соціально здорове грома-
дянське суспільство, потужна та авторитетна пра-
вова держава.
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Стаття присвячена розгляду питання класифікації вбивств на ґрунті 
сексуальних відносин. Автором зауважується, що відсутня окрема стаття, 
яка б визначала склад такого кримінального правопорушення, як вбивство 
на ґрунті сексуальних відносин. Аналізований вид кримінального 
правопорушення у найбільш чистому вигляді є кваліфікованим до 
умисного вбивства та передбачений пунктом десятим частини другої 
статті 115 Кримінального кодексу України «умисне вбивство з поєднанням 
зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті 
неприродним способом».
Дослідником зазначається, що дослідження та виокремлення видів вбивств 
на сексуальному ґрунті є доволі актуальним та потребує детального 
розгляду з позиції класифікації. Оскільки для того, щоб досягнути 
глибокого пізнання того чи іншого об’єкта (явища), спочатку необхідно 
розподілити його на певні складові частини, тобто класифікувати. 
Сутністю класифікації вбивств на ґрунті сексуальних відносин, як 
і будь-якої іншої, є зведення масиву емпіричних даних у певні класи. 
Таке зведення у класи необхідне для наступного дослідження з метою 
встановлення можливих прогалин в основному законі та з подальшим 
наданням рекомендацій для усунення таких прогалин.
Зокрема, автор розглядає представлені різними науками кримінального 
циклу підходи до класифікації вбивств на ґрунті сексуальних відносин, 
зокрема кримінального права, кримінології та криміналістики. Аналіз 
типових підходів до класифікації вбивств із сексуальних мотивів показав, що 
відповідні класифікації мають певні типові вади, пов’язані як з обмеженістю 
об’єкта класифікації (окремими видами вбивств із сексуальних мотивів), 
так і з вибором критеріїв класифікації та їх застосуванням.
Класифікація сексуальних вбивств різноманітна та не обмежується 
рамками Кримінально-процесуального кодексу України. Класифікація 
сексуальних вбивств має не тільки медико-психіатричний зміст, але 
й представляє значну цінність, тому що, по-перше, правильна класифікація 
безпосередньо впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, 
по- друге, кожна група цих кримінальних правопорушень виділена 
в рамках відповідної класифікації і залежно від своєї специфіки вимагає 
своєрідних методів і прийомів розслідування.

Ключові слова: кримінальне 
право, кримінологія, кри-
міналістика, кримінальне 
правопорушення, вбивства, 
вбивства на ґрунті сексуаль-
них відносин, класифікація.
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The article is devoted to the issue of classification of murders on the basis 
of sexual relations. The author notes, that there is no separate article that 
would determine the composition of such criminal offense as murder on 
the basis of sexual relations. The analyzed type of criminal offense, 
in its purest form is qualified for premeditated murder and provided 
by paragraph ten of the second part of Article 115 of the Criminal 
Code of Ukraine “premeditated murder combined with rape or forcible 
gratification of sexual passion in an unnatural way”.
The researcher notes, that the study and separation of types of sexual 
homicides is quite relevant and requires detailed consideration from 
the standpoint of classification. Because in order to achieve a deep 
knowledge of an object (phenomenon), it is necessary first divide it into 
certain components to classify. The essence of the classification of murders 
on the basis of sexual relations, as well as any other – is appearance array 
of empirical data into certain classes. Such classification is necessary for 
further research in order to identify possible gaps in the basic law and to 
provide further recommendations to address such gaps.
In particular, the author considers the approaches to the classification 
of murders, based on sexual relations, in particular criminal law, 
criminology and criminology, presented by various sciences 
of the criminal cycle. An analysis of typical approaches to 
the classification of sexual homicides has shown, that the respective 
classifications have certain typical shortcomings, related to both 
the limited object of classification (certain types of sexual homicides) 
and the choice of classification criteria and their application. However, 
it concludes that the classification of sexual homicides is diverse and not 
limited to the Criminal Procedure Code of Ukraine. The classification 
of sexual homicides has not only a medico-psychiatric meaning, but 
also is of great value, because, firstly – the correct classification directly 
affects the classification of a criminal offense, and secondary – each group 
of these criminal offenses, selected within the relevant classification, 
depending on its specificity – requires unique methods and techniques 
of investigation.

Key words: criminal law, criminology, 
criminology, criminal offense, 
murders, murders on the grounds of 
sexual relations, classification.

Вступ. Аналізуючи положення особливої 
частини Кримінального кодексу України, зокрема 
розділів ІІ «Кримінальні правопорушення проти 
життя та здоров'я особи» та IV «Кримінальні 
правопорушення проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканості особи» [1], необхідно зазна-
чити, що відсутня окрема стаття, яка б визначала 
склад такого кримінального правопорушення, як 
вбивство на ґрунті сексуальних відносин. Ана-

лізований вид кримінального правопорушення 
у найбільш чистому вигляді є кваліфікованим 
до умисного вбивства та передбачений пунктом 
десятим частини другої статті 115 Кримінального 
кодексу України «умисне вбивство з поєднанням 
зі зґвалтуванням або насильницьким задоволен-
ням статевої пристрасті неприродним способом». 

Однак, досліджуючи вбивства на сексуаль-
ному ґрунті щодо елементу їх вчинення у Кримі-
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серед вчених існує чимало суперечностей щодо 
критеріїв класифікації окремих видів криміналь-
них правопорушень, зокрема, що вчиняються 
з сексуальних мотивів [4, c. 276].

Залежно від мети та завдань застосовуються 
різні підходи щодо групування чи класифікації 
кримінальних правопорушень, що знаходяться 
в основі структурування злочинності. Питання про 
критерії (підстави) класифікації – найважливіше 
у проблемі побудови класифікації кримінальних 
правопорушень, оскільки критерій є показником 
теоретичного і практичного значення в цілому, тих 
цілей і задач, що перед нею ставляться [5, с. 27]. 
Підставами кримінологічної класифікації виступа-
ють її різноманітні ознаки, які вивчає кримінологія. 
При цьому йдеться про застосування не однієї кла-
сифікаційної ознаки, а певної їх сукупності. Таким 
чином, класифікація повинна здійснюватися на 
підставі кримінологічно значущих ознак, з ураху-
ванням закономірностей розвитку та функціону-
вання об’єктів [4, с. 276].

Що стосується безпосередньо вбивства на 
ґрунті сексуальних мотивів (сексуальних вбивств), 
то сьогодні в юридичній науці існують різні точки 
зору щодо їх різновидів і класифікаційних ознак 
(критеріїв). Аналіз типових підходів до класифі-
кації вбивств із сексуальних мотивів показав, що 
відповідні класифікації мають певні типові вади, 
пов’язані як з обмеженістю об’єкта класифікації 
(окремими видами вбивств з сексуальних моти-
вів), так і з вибором критеріїв класифікації так їх 
застосуванням [6]. 

Б.Л. Гульман на підставі дослідження при-
чин вбивств, вчинених під час статевого акту чи 
відразу після нього, пропонує таку їх класифікацію:  
1) садистське вбивство, вчинене з метою досягнення 
оргазму чи під час переживання оргазму; 2) вбив-
ство з метою подолання опору жертви та її закликів 
по допомогу; 3) вбивство з метою приховання сексу-
ального злочину; 4) ненавмисне вбивство, вчинене 
в стані алкогольного сп’яніння [7, с. 271].

За мотивами вчинення кримінальних правопо-
рушень класифікувати сексуальні вбивства на дві 
групи пропонують С.О. Афанасьєв і В.І. Іванов:

умовно сексуальні – вчинюються за сексуаль-
ними мотивами: а) вбивства, сполучені зі зґвалту-
ванням – вбивство вчинюється з несексуального 
мотиву з метою приховання вчиненого зґвалту-
вання, з помсти за вчинений під час зґвалтування 
опір чи у процесі опору жертви; б) вбивства, які 
зовнішньо нагадують сексуально-садистські;

 безумовно сексуальні – коли процес вбивства 
і смерть жертви включені у складний динамічний 
комплекс сексуального задоволення як один із 
необхідних його елементів [8, с. 29].

А.В. Старушкевич пропонує класифікувати сек-
суальні вбивства: 1) за особливостями особи кри-

нальному кодексі України, можна виділити такі 
склади: вбивства на сексуальному ґрунті вчиня-
ються здебільшого щодо двох або більшої кілько-
сті осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу 
України), з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу України), з поєднанням зі 
зґвалтуванням або насильницьким задоволенням 
статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 
ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), осо-
бою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 
ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Іноді 
такі вбивства також вчиняються щодо малолітньої 
дитини або жінки, яка завідомо для винного пере-
бувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримі-
нального кодексу України), з корисливих мотивів 
(п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), 
з метою приховати інший злочинний проступок 
або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу України).

Тому питання дослідження та виокремлення 
видів вбивств на сексуальному грунті є доволі акту-
альним та потребує детального розгляду з позиції 
класифікації. Оскільки для того, щоб досягнути 
глибокого пізнання того чи іншого об’єкта (явища), 
спочатку необхідно розподілити його на певні 
складові частини, тобто класифікувати.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В основі методологічного підходу для здійснення 
класифікації знаходяться положення логіки про 
принципи та види поділу досліджуваних об’єктів 
за певними ознаками, які дозволяють виокремити 
ці об’єкти.

Класифікація кримінальних правопорушень – 
це розподіл таких правопорушень на певні кате-
горії, групи, види відповідно до мети за певними 
критеріями. За допомогою класифікації весь 
масив кримінальних правопорушень можна поді-
лити на певні групи (класи). Сутність класифіка-
ції полягає в тому, що вона дозволяє звести масив 
емпіричних даних у певні класи для подальшого 
дослідження [2, с. 164]. Класифікація здійсню-
ється, виходячи з умов формальної логіки. Цю дію 
необхідно проводити з урахуванням таких методів 
теорії пізнання, як системний підхід до вивчення 
окремих об’єктів і явищ, висування гіпотез, моде-
лювання [3, с. 97].

Проблема класифікації кримінальних право-
порушень розглядалася багатьма вченими різ-
них галузей права, таких як кримінальне право, 
кримінологія, криміналістика та іншими. Дослі-
дженню питання класифікації вбивств на ґрунті 
сексуальних відносин присвячували свої роботи 
такі науковці, як А.І. Алексєєв, Ю.М. Антонян, 
Ю.Д. Блувштейн, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелін-
ський, О.М. Джужа, А.І. Долгова, І.І. Карпець, 
Л.В. Кондратюк, Л.М. Кривоченко, В.Н. Кудряв-
цев, А.Б. Сахаров, В.Д. Філімонов та ін. Однак 
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мінального правопорушника; 2) за попередньою 
судимістю злочинця; 3) за віковими характерис-
тиками злочинця; 4) за кількістю учасників кри-
мінального правопорушення; 5) за наміром особи 
злочинця; 6) за зв’язком «вбивця – потерпілий»; 
7) за віковими та статевими характеристиками 
потерпілих; 8) за особливостями не сексуальних 
мотивів; 9) за способом та знаряддями вчинення 
вбивств; 10) за способом приховування; 11) за міс-
цем вчинення кримінального правопорушення; 
12) за кількістю сексуальних вбивств; 13) за 
метою вчинення; 14) за поєднанням зі статевими 
кримінальними правопорушеннями; 15) за умис-
лом на вчинення вбивства [9, с. 16–18].

На думку І.З. Динкіної, відповідно до причин 
вчинення сексуальні вбивства можна поділити на 
такі види: 1) у випадку зґвалтування смертельні 
пошкодження наносяться з метою: а) подолати 
опір жертви, б) приховати кримінальне право-
порушення, в) попередити крик, г) при статевих 
збоченнях: садизм, неприродні форми статевого 
акту, копрофілія; д) інші причини: вагінізм, хулі-
ганські спонукання; 2) позбавлення життя при 
статевих збоченнях, хоча вони можуть бути при-
водом позбавлення життя та у випадках добро-
вільного статевого акту, статевий акт може і не 
вчинятися; 3) позбавлення життя із хуліганських 
спонукань у випадках добровільних сексуальних 
відносин; 4) позбавлення життя із помсти та рев-
нощів у випадках добровільних статевих актів;  
5) позбавлення життя у зв’язку з іншими причи-
нами [10, с. 49–50 11, с. 34].

За О.Б. Шигоніним, залежно від способу вчи-
нення усі сексуальні вбивства також можна поді-
лити на декілька груп. Критерії їх класифікації за 
даною ознакою можуть бути такими:

Залежно від виду насильства, яке застосовується 
злочинцем, сексуальні вбивства можна поділити на 
вбивства, що вчиняються: а) шляхом застосування 
фізичного насильства; б) шляхом застосування 
фізичного та психічного насильства; в) шляхом 
застосування психічного насильства (даний вид на 
практиці не зустрічається, однак теоретично його 
вчинення можливо, наприклад, відносно малоліт-
ньої дитини, яка не розуміє протиправний характер 
вчинюваних відносно неї сексуальних дій, а смерть 
її настала від переляку через погрози та психічне 
знущання з боку злочинця).

Залежно від інтенсивності застосування зло-
чинцем насильства, сексуальні вбивства можна 
поділити на: а) що вчиняються шляхом одноразо-
вого або декількаразових актів насильства (нане-
сення одного чи декількох ударів, здавлення шиї 
тощо); б) що вчиняються шляхом багаторазових 
актів насильства (численні тілесні ушкодження 
тощо); в) що вчиняються з особливою жорстокі-
стю (за наявності комбінованого, як правило, три-

валого у часі спричинення особливих фізичних 
мучень та психічних страждань).

Залежно від застосування злочинцем тих чи 
інших знарядь та засобів вчинення криміналь-
ного правопорушення сексуальні вбивства можна 
поділити на: а) що вчиняються з їх застосуванням;  
б) без їх застосування.

Залежно від ситуації вчинення сексуальні 
вбивства можна поділити на такі групи:

1. Несподіване (імпульсивне) сексуальне вбив-
ство. 

2. Ситуативне (ситуативне зумовлене) сексу-
альне вбивство. 

3. Заздалегідь сплановане сексуальне вбивство 
(як правило, це сексуальні вбивства, пов’язані 
з реалізацією нав’язливих ідей особи криміналь-
ного правопорушника).

Залежно від місця вчинення кримінальних пра-
вопорушень сексуальні вбивства можна поділити 
на ті, що вчиняються: 

1. На вулиці (відкритій місцевості). 
2. У будь-якому приміщенні. 
3. У «спеціальних» місцях (умисно обрані зло-

чинцем приміщення чи місця на відкритій місце-
вості або спеціально обладнані місця).

Залежно від суб’єкта (особистості злочинця) 
усі сексуальні вбивства також можна поділити на 
декілька груп. Критерії їх класифікації за даною 
ознакою, перш за все, можуть бути такі:

Залежно від статі особи кримінального право-
порушника сексуальні вбивства можна поділити 
на: а) вчинювані чоловіками; б) вчинювані жін-
ками; в) вчинювані чоловіками та жінками у спів-
участі.

Залежно від віку особи кримінального правопо-
рушника сексуальні вбивства можна поділити на: 
а) вчинювані неповнолітніми (як правило групові 
сексуальні вбивства); б) вчинювані повнолітніми.

Залежно від наявності в особи кримінального 
правопорушника психічних відхилень (аномалій) 
сексуальні вбивства можна поділити на: а) вбив-
ства, що вчиняються особами без аномалій пси-
хіки; б) вбивства, що вчиняються особами з ано-
маліями психіки, що не виключають осудності (до 
таких розладів відносять: олігофренію, конститу-
ціональної психопатії, патохарактеріологічний 
розвиток, залишкове явище після органічного ура-
ження центральної нервової системи травматич-
ної етіології, алкоголізм, наркоманію, епілепсію, 
шизофренію у стадії ремісії, маніакально-депре-
сивний психоз та інші, за умови, якщо психічне 
захворювання не досягло психотичного рівня).

Залежно від наявності в особи кримінального 
правопорушника сексуальних розладів сексуальні 
вбивства можна поділити на: а) вбивства, що 
вчиняються особами без сексуальних розладів;  
б) особами із сексуальними розладами. При цьому 
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останню групу сексуальних вбивств можна поді-
лити на злочини, що вчиняються: 1) особами із 
сексуальними дисфункціями; 2) особами з парафі-
ліями (за застарілою термінологією сексуальними 
перекрученнями або перверсіями – ексгібіціонізм, 
фетишизм, фроттерізм, педофілію, сексуальний 
мазохізм, вуаєризм тощо); 3) особами з порушен-
нями гендерної ідентичності; 4) особами з різ-
ними сполученнями сексуальних розладів.

Залежно від перебування особи кримінального 
правопорушника у стані сп’яніння (алкогольного, 
наркотичного тощо) сексуальні вбивства можна 
поділити на: а) вбивства, що вчиняються злочин-
цем у тверезому стані; б) вбивства, що вчиняються 
злочинцем у стані сп’яніння. 

Слід враховувати, що вчинення сексуального 
вбивства може бути зумовлено як наявністю 
в особи кримінального правопорушника різного 
роду психічних відхилень (аномалій) або наяв-
ністю в нього різного роду сексуальних розладів 
при нормальному загальному стані психіці, так 
і різними варіантами комбінацій психічних ано-
малій із сексуальними розладами, які часто взає-
мозумовлюють одне одного.

Залежно від жертви кримінального правопору-
шення всі сексуальні вбивства також можна поді-
лити на декілька груп. Критерії їх класифікації за 
даною ознакою, перш за все, можуть бути такими: 

Залежно від статі жертви сексуальні вбивства 
можна поділити на: а) вчинювані щодо чоловіків; 
б) вчинювані щодо жінок; в) вчинювані щодо осіб 
обох статей.

Залежно від віку жертви сексуальні вбивства 
можна поділити на: а) вчинювані щодо малоліт-
ніх; б) вчинювані щодо неповнолітніх; в) вчиню-
вані щодо повнолітніх; г) вчинювані щодо осіб 
похилого віку.

Залежно від наявності у жертви психічних від-
хилень (аномалій) та/або фізичних вад сексуальні 
вбивства можна поділити на: а) вчинювані щодо 
осіб без психічних відхилень та/або фізичних вад; 
б) вчинювані щодо осіб з психічними відхилен-
нями та/або фізичними вадами.

Залежно від знайомства особи кримінального 
правопорушника з жертвою сексуальні вбив-
ства можна поділити на: а) вбивства незнайо-
мих злочинцю (випадкових) жертв; б) вбивства 
жертв, з якими злочинець мав ситуативне (таке, 
що безпосередньо передувало злочину) знайом-

ство (наприклад, знайомства на вулиці, у барах 
та в інших розважальних закладах зі спільним 
вживанням алкогольних напоїв чи без тощо);  
в) вбивства раніше знайомих злочинцю жертв. До 
останньої групи вбивств слід віднести вбивства: 
1) вбивства жертв, з якими злочинець був знайо-
мий за місцем мешкання, роботи, по спільному 
проведенню дозвілля тощо; 2) вбивства жертв, 
з якими злочинець мав різного роду сексуальні 
стосунки (особи, що займаються проституцією, 
випадкові сексуальні партнери тощо); 3) вбивства 
жертв, з якими злочинець перебував у родинних 
зв’язках, співмешканців.

Залежно від наявності рецидиву кримінальних 
правопорушень усі сексуальні вбивства також 
можна поділити на: 

1. Сексуальні вбивства, що вчиняються осо-
бами, які раніше не вчиняли кримінальні право-
порушення. 

2. Сексуальні вбивства, що вчиняються осо-
бами, які раніше вчиняли кримінальне правопо-
рушення. Останню групу можуть складати сек-
суальні вбивства, які вчиняються особами, які 
раніше вчиняли: а) ненасильницькі кримінальні 
правопорушення; б) ненасильницькі сексуальні 
кримінальні правопорушення; в) насильницькі 
кримінальні правопорушення; г) насильницькі 
сексуальні кримінальні правопорушення. 

Залежно від кількості учасників усі сексуальні 
вбивства можна поділити на: 1) індивідуальні;  
2) групові.

За кількістю епізодів сексуальні вбивства 
можна поділити на: 1) одиничні кримінальні пра-
вопорушення; 2) декілька (багато) епізодні кримі-
нальні правопорушення; 3) серійні кримінальні 
правопорушення [4, с. 275–279].

Висновки з дослідження. Підсумовуючи, від-
мітимо, що класифікація сексуальних вбивств 
різноманітна та не обмежується рамками Кримі-
нально-процесуального кодексу України. Класи-
фікація сексуальних вбивств має не тільки меди-
ко-психіатричний зміст, але й представляє значну 
цінність, тому що, по-перше, правильна класи-
фікація безпосередньо впливає на кваліфікацію 
кримінального правопорушення, по-друге, кожна 
група цих кримінальних правопорушень, виді-
лена в рамках відповідної класифікації, залежно 
від своєї специфіки вимагає своєрідних методів 
і прийомів розслідування.
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Сьогодні не втрачають актуальності незаконні заволодіння 
автотранспортними засобами з метою їх подальшого оплатного 
повернення власникам. Така злочинна діяльність поширилась у всіх 
регіонах України та адміністративних одиницях, «зачепивши» не тільки 
великі міста, а й села. Як правило, не вдається встановити і процесуально 
закріпити, відповідно до норм КПК України, причетність до такої 
злочинної діяльності всіх членів організованого злочинного угруповання. 
Затримання частини такої групи, викрадача чи вимагача не дасть бажаного 
результату, якщо на волі залишається її ядро. Члени організованої 
злочинної групи, які залишаться на волі, продовжуватимуть свою 
злочинну діяльність. Оскільки саме злочинне угруповання зберігається, 
піклується про своїх людей, протидіючи слідству і суду в різноманітних 
формах. Під час розслідування такого виду злочинної діяльності необхідно 
відслідковувати весь ланцюжок (від організаторів, викрадачів, пособників, 
посередників до продавців). Зростанню цього виду злочинної діяльності 
сприяє значна латентність. Більшість потерпілих своєчасно не звертаються 
до поліції, а вичікують, коли на них «вийдуть» викрадачі і запропонують 
свої послуги. Деякі потерпілі погоджуються на умови зловмисників 
уже після звернення із заявою про злочин та відкриття кримінального 
провадження, що змушує їх згодом вигадувати різні причини «раптового» 
виявлення свого автомобіля. Указані обставини визначають обмеженість 

Ключові слова: незаконне 
заволодіння, автотран-
спортний засіб, вимагання, 
викуп, організована зло-
чинна група, розслідування.
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відомчої статистики щодо цього виду злочину. Розслідування цих злочинів 
ускладнюється тим, що вони, як правило, добре приховуються, вчиняються 
за планом і з детальним розподілом ролей співучасників. У багатьох 
випадках до складу групи входять колишні співробітники правоохоронних 
органів, обізнані зі специфікою роботи щодо розкриття злочинів. У статті 
порушується питання щодо особливостей функціонування на сучасному 
етапі організованих злочинних груп, що вчиняють незаконні заволодіння 
автотранспортними засобами з метою їх подальшого оплатного повернення 
власникам. Наведено структуру такої організованої групи та надано 
її криміналістичну характеристику. Розкрито тактику та своєрідний 
алгоритм незаконного заволодіння автотранспортними засобами з метою 
їх подальшого оплатного повернення власникам. Установлено актуальні 
проблемні питання щодо розслідування такого виду злочину. Ураховуючи 
значну латентність цього виду злочину, окреслено шляхи ефективного 
розслідування незаконних заволодінь автомобілями з метою подальшого 
оплатного повернення власникам.

Peculiarities of functioning of organized criminal groups,  
which do illegal possessions of motor vehicles with the purpose  
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Today illegal takeovers of vehicles for the purpose of their further paid return 
to owners do not lose their urgency. Such criminal activity spread to all regions 
of Ukraine and administrative units, “affecting” not only large cities but also 
villages. As a rule, it is not possible to establish and procedurally consolidate, 
in accordance with the norms of the CPC of Ukraine, the involvement in such 
criminal activity of all members of an organized criminal group. Detaining 
a part of such a group, a kidnapper or an extortionist, will not give the desired 
result if its core remains at large. Members of an organized criminal group who 
remain at large will continue their criminal activities. Since, the criminal group 
itself persists, takes care of its people, carrying out various forms of opposition 
to the investigation and the court. When investigating this type of criminal 
activity, it is necessary to trace the entire chain from the organizers, kidnappers, 
accomplices, intermediaries to sellers. Significant latency contributes to 
the growth of this type of criminal activity. Most of the victims do not turn to 
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Постановка проблеми. Незаконне заволодіння 
автотранспортними засобами, що вчиняється 
з метою подальшого їх оплатного повернення 
власнику, є технологією злочинної діяльності, що 
поєднує низку злочинів, передбачених різними 
розділами КК України, але пов’язана єдиною 
метою – вимаганням винагороди за повернення 
автомобіля.

Вітчизняна практика боротьби з цими злочи-
нами, що вчиняються організованими злочин-
ними групами (далі – ОЗГ), базується на тактиці 
вибору окремих фігурантів із метою збору дока-
зів, достатніх для притягнення їх до криміналь-
ної відповідальності. Члени організованих зло-
чинних груп аналізують і враховують недоліки 
і прогалини в чинному законодавстві, а також 
недоліки в організаційно-тактичній діяльності 
правоохоронних органів, прагнуть використову-
вати їх у своїх інтересах. Протиправна діяльність 
ОЗГ, які вчиняють такі злочини, має тенденції 
до розширення її організованості й легалізації. 
Як показує закордонна і вітчизняна практика, 
ОЗГ, які спеціалізуються на незаконному заволо-
дінні автомобілів із метою повернення за викуп, 
такі кошти «відкрито» не приймають, а вимага-
ють перевести певну суму грошей на рахунок 
у банку, зокрема і на зареєстровані рахунки в бан-
ках інших країн. Якщо власник відмовляється 
надавати викуп за повернення його автомобіля, 
то шляхом зміни номерів вузлів і агрегатів авто-
мобіль перепродають, переганяючи до іншого 
регіону, області, на території, не підконтрольні 
Україні, чи до близького зарубіжжя, розукомплек-
товують на запчастини для подальшої реалізації. 
Наприклад, у вересні 2020 р. на Волині оператив-

ники Нацполіції викрили злочинне угруповання, 
яке викрадало елітні автомобілі. До складу групи 
входило шість осіб. Зловмисники спеціалізу-
вались на викраденнях дорогих автомобілів із 
подальшим поверненням за винагороду. У разі 
відмови авто розукомплектовували та продавали 
на автозапчастини. Ця група працювала багато 
років, періодично притягувалася до криміналь-
ної відповідальності за незаконні заволодіння 
й знову поверталася до своєї злочинної діяльно-
сті. Злочинне угруповання мало стійку ієрархічну 
структуру та характеризувалось чітким розподілом 
ролей. Група «працювала» на території кількох 
регіонів держави (у місті Києві, Київській, Жито-
мирській, Тернопільській, Волинській та інших 
областях). «Спеціалізувалися» на викраденні 
таких марок авто, як «Bmw», «Toyota», «Acura», 
«Mazda», «Kia», «Honda», «Hyundai». Своїми про-
типравними діями порушники завдали потерпілим 
збитків майже на 8 мільйонів гривень [1].

Дослідження показало, що сьогодні простежу-
ється тенденція до централізації у великих містах 
і просування аналогічної злочинної діяльності 
в усі регіони України. Ця складна для докумен-
тування технологія злочинної діяльності нині 
характерна майже для кожного третього викра-
дення (за оцінками експертів). Викрадачі, як пра-
вило, не зустрічаються з потерпілим, а знаходять 
посередника в його оточенні [2, с. 6]. Почасті-
шали випадки, коли потерпілі стають ще й жер-
твами шахраїв, яким стало відомо, що останній 
шукає вихід на автовикрадачів для повернення 
автомобіля за винагороду. Переважно телефону-
ють із місць позбавлення волі, пропонуючи пере-
рахувати кошти на відповідний рахунок в обмін 

the police in time, but wait for the kidnappers to “come out” and offer their 
services. Some victims agree to accept the terms of the perpetrators after filing 
a criminal complaint and opening criminal proceedings, which forces them 
to later invent various reasons for the “sudden” discovery of their car. These 
circumstances determine the limitations of departmental statistics for this type 
of crime. The investigation of these crimes is complicated by the fact that 
they, in each case, are usually well concealed, committed according to a plan 
with a detailed division of roles of accomplices. In many cases, the group 
includes former law enforcement officers who are familiar with the specifics 
of crime detection work. This article raises the question of the peculiarities 
of the functioning, at the present stage, of organized criminal groups that 
commit illegal seizures of vehicles in order to further their paid return to 
the owners. The structure of such an organized group is given and its forensic 
characteristics are given. Tactics and a peculiar algorithm of illegal seizure 
of vehicles for the purpose of their further paid return to owners are revealed. 
Problematic issues that exist today regarding the investigation of this type 
of crime have been identified. Given the significant latency of this type 
of crime, outlined ways to effectively investigate the illegal seizure of cars for 
further paid return to the owners.
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на інформацію про те, де перебуває викрадений 
автомобіль. Як наслідок, власник автомобіля 
залишається і без грошей, і без авто. Такий вид 
шахрайства може вчинятися декілька разів щодо 
однієї і тієї ж особи. Наприклад, у 37-річного 
львів’янина у Шевченківському районі Львова 
викрали автомобіль «Toyota Camry». А вже за 
кілька днів йому зателефонував невідомий, який 
пообіцяв повернути транспортний засіб за вина-
городу. Чоловік перерахував 37 тис. гривень на 
вказаний банківський рахунок, однак авто йому не 
повернули [3]. Трапляються непоодинокі випадки 
повторного викрадення автомобіля через деякий 
час. Одержавши за «викуп» викрадений автомо-
біль, потерпілий виконує «інструкції» злочинців, 
звертаючись до поліції про «випадкову» знахідку 
свого авто, навмисно приховуючи фактичні обста-
вини його повернення. Розшук автомобіля припи-
няється. Саме через це такі правопорушення не 
відображаються в офіційній статистиці, що не дає 
можливості оцінити справжні масштаби їх поши-
рення. Популярність такої схеми серед злочинців 
пояснюється легкістю отримання максимальних 
доходів за мінімального ризику бути притягну-
тим до кримінальної відповідальності. Розкрити 
ці правопорушення вдається лише в поодиноких 
випадках [4, с. 5–6].

Незаконному заволодінню автотранспортними 
засобами з метою їх подальшого оплатного повер-
нення власникам приділяли увагу такі вітчизняні 
вчені в різних галузях, як М.Л. Грібов, А.А. Вене-
діктов, В.С. Бондар, О.В. Бочковий, О.О. Дудо-
ров, М.В. Бурак, М.В. Кривонос, І.М. Копотун, 
С.М. Князєв, Н.С. Моргун, А.А. Нєбитов, 
Н.О. Попова, В.В. Сєдакова, С.С. Чернявський та ін. 

Недостатня теоретична розробленість окрес-
леної проблематики зумовлює актуальність теми 
дослідження.

Мета статті – проаналізувати особливості 
функціонування на сучасному етапі ОЗГ, що вчи-
няють незаконні заволодіння автотранспортними 
засобами з метою їх подальшого оплатного повер-
нення власникам; окреслити структуру такої орга-
нізованої групи, охарактеризувати її учасників; 
розкрити тактику та своєрідний алгоритм неза-
конного заволодіння автотранспортними засо-
бами з метою їх подальшого оплатного повер-
нення власникам; установити проблемні питання, 
які існують сьогодні, щодо розслідування такого 
виду злочину.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Так, нинішня криміногенна ситуація потребує 
впровадження в практику правоохоронних орга-
нів сучасних прийомів і методів протидії неза-
конному заволодінню автомобілями, розроблення 
відповідних підходів до розв’язання проблем, що 
виникають у процесі цієї боротьби [5].

Вивчення кримінальних проваджень показало, 
що на відміну від осіб, які вчиняють незаконні заво-
лодіння автотранспортом з іншою метою, змінюючи 
ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів, збуваючи 
автомобілі, розукомплектовуючи на запчастини 
та продаючи, особи, які вчиняють незаконні заво-
лодіння з метою оплатного повернення власнику, 
характеризуються високим професіоналізмом; обі-
знаністю в кримінально-правовій сфері; більшість 
осіб, причетних до цієї діяльності, раніше були 
засуджені за скоєння злочинів, пов’язаних із кри-
мінальним автобізнесом; постійним прагненням 
злочинців вивести цю сферу злочинної діяльності 
з-під контролю правоохоронних органів і юрисдик-
ції закону (часто шляхом підміни таких понять кри-
мінально-караних діянь, як «викрадення» та «вима-
гання», на випадковий збіг обставин, що призвели 
до тимчасового зникнення автомобіля і надання 
добропорядної послуги за винагороду, що добро-
вільно сплачується потерпілими).

За даними Національної поліції, під час затри-
мання учасників такого організованого угрупо-
вання виявилося, що один зі співорганізаторів 
тривалий час перебуває в розшуку за незаконні 
заволодіння транспортними засобами. Він меш-
кав на території держави під різними підробле-
ними документами, при цьому скоював незаконні 
заволодіння. У складі групи також перебували 
колишні співробітники поліції, прокуратури, суду 
та колишній військовослужбовець, за словами 
керівника Департаменту карного розшуку. За його 
ж словами, до групи входили раніше засуджені 
особи [1]. 

Проведене нами дослідження показало, що 
нині спостерігається активний «приплив» суди-
мих і несудимих осіб у злочинні групи, причетні 
до незаконного заволодіння автотранспортом 
та повернення викрадених автомобілів за викуп. 
Порівняно з іншими злочинами така діяльність 
пов’язана з меншим ризиком і дає значний при-
буток. Аналіз архівних кримінальних проваджень 
за ст. 289 КК України дає можливість зробити 
висновок, що значну частину злочинних груп 
складають раніше судимі особи (64%). У процесі 
дослідження з’ясувалося, що особи, судимі, як 
правило, за злочини майнового характеру, станов-
лять 83% від загальної кількості засуджених. 

На нашу думку, доцільно виокремити види 
кримінальної спеціалізації щодо незаконного 
заволодіння автомобілями з подальшим повернен-
ням власнику за винагороду: особи, які підшуку-
ють жертву; виконавці; особи, які знешкоджують 
противикрадальні пристрої, безпосередньо викра-
дачів – осіб, які викрадають автомобіль, та осіб 
«посередника», або «контактера», для переко-
нання жертви в доцільності заплатити викуп за 
повернення автомобіля [6].
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Структура управління (розподілу) злочинною 
діяльністю організована так, що позбавляє лідерів 
організованих груп необхідності безпосереднього 
проведення злочинних дій. Такий стан надає жит-
тєстійкості злочинній структурі, з притягненням 
до кримінальної відповідальності окремих осіб 
і навіть групи осіб із числа виконавців злочинів 
саме співтовариство зберігається, піклується про 
своїх людей, протидіючи в різноманітних формах 
слідству і суду.

За результатами проведеного нами анке-
тування співробітників кримінальної поліції 
та вивчення архівних кримінальних проваджень 
виявлено, що особа, яка генерує злочинні ідеї, 
згодом і вчиняє їх, створюючи злочинні групи, 
об’єднуючи функції організатора злочинної 
групи та лідера злочинної діяльності. Дії ліде-
рів організованих злочинних груп, що спеціалі-
зуються на викраденні автотранспорту з метою 
повернення за викуп, обов’язково повинні ква-
ліфікуватися як сукупність злочинів, учинення 
ОЗГ незаконного заволодіння транспортним 
засобом і вимагання грошових коштів за його 
повернення під загрозою його знищення.

Але довести умисел лідера ОЗГ на створення 
організованої злочинної групи, метою якої є вчи-
нення незаконних заволодінь автомобілями та їх 
повернення за викуп, майже неможливо.

Такі злочини мають загальну мотиваційну 
направленість і становлять єдиний ланцюг зло-
чинної діяльності. Наприклад, у 2017 Національ-
ною поліцією викрито злочинне угрупування 
у сфері викрадень автомобілів, яке повертало їх 
власникам за гроші. За інформацією, яка є у слід-
ства, угруповання «працювало» в Києві, Львові, 
Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківській 
та Рівненській областях. Тільки за рік у м. Києві 
цим угрупованням повернуто за винагороду влас-
никам 67 викрадених автомобілів. Наразі затри-
мано п’ятьох ключових фігурантів. Їм оголошені 
підозри у вчиненні правопорушень, передбачених 
статтями 255 (створення злочинної організації), 
289 (незаконне заволодіння транспортним засо-
бом), 190 (шахрайство), 263 (незаконне пово-
дження зі зброєю) Кримінального кодексу [7].

Співробітникам правоохоронних органів необ-
хідно прагнути до встановлення і процесуального 
закріплення, відповідно до норм КПК України, 
причетності до цих злочинів членів організованих 
злочинних груп із метою притягнення до кримі-
нальної відповідальності всіх учасників злочин-
ної діяльності.

ОЗГ, що спеціалізуються на незаконному заво-
лодінні автомобілями з метою їх подальшого 
оплатного повернення власникам, діють протягом 
багатьох років, виробивши свою тактику й алго-
ритм злочинної діяльності.

Дії учасників злочинних груп з учинення таких 
злочинів полягають у тому, що вони:

1) проводять попередню підготовку вчинення 
такого злочину, обирають предмет злочину та зби-
рають інформацію про:

2) власника або користувача автомобілем, з’я-
совують матеріальне становище, маршрути пере-
сування, звичні місця паркування, розпорядок 
дня, контактні дані, психологічні особливості 
майбутнього потерпілого для визначення відпо-
відного алгоритму вимагання оплатного повер-
нення автомобіля тощо;

3) автомобіль (наявність замикальних при-
строїв, охоронних систем захисту);

4) викрадають автотранспортний засіб та зали-
шають у вибраному місці, дворах жилих маси-
вів або заздалегідь підготовлених, орендованих 
приміщеннях («відстійниках», гаражах, боксах). 
Таке місце відоме тільки особі, яка викрала 
таке авто, або небагатьом учасникам злочинної 
групи. Після незаконного заволодіння автомо-
білем виконавець повідомляє це «смотрящему» 
злочинної групи або лідеру організованої групи, 
таку інформацію передають не телефоном, а під 
час особистої зустрічі;

5) установлюють спосіб зв’язку з потерпілим, 
підшукують осіб із кола його знайомих, форму-
ючи думку про нездатність працівників поліції 
повернути викрадений автомобіль та протидіяти 
таким злочинам. Зауважують, що необхідно вичі-
кувати декілька днів і що викрадачі на них «вий-
дуть» і запропонують викуп (приблизно третина 
вартості викраденого автомобіля). Зловмисники 
також активно підтримують думку про те, що 
в разі звернення до поліції щодо викрадення авто-
мобіля ціна за повернення буде значно вищою. 
Трапляються випадки, коли злочинці самі спілку-
ються з власником викраденого автомобіля, заля-
куючи знищенням транспортного засобу в разі 
звернення до поліції та відмови надати викуп;

6) відбувається передання коштів за повер-
нення викраденого автомобіля. Якщо потерпілий 
погоджується викупити своє авто, то йому пропо-
нують перерахувати кошти на закордонний раху-
нок або рахунок підставної особи, дуже рідко тра-
пляються випадки, коли передають посереднику, 
призначаючи час та місце зустрічі. Таку особу 
важко притягнути до відповідальності, посе-
редник буде свідчити про те, що він виконав про-
хання окремої особи і що про злочин йому нічого 
не відомо. Як правило, посередник не знає, хто 
вчинив злочин і де перебуває автомобіль;

7) здійснюється повернення автомобіля, яким 
незаконно заволоділи, власнику.

Останнім часом у сільській місцевості тран-
спортний засіб залишають під двором власника 
викраденого авто з увімкненим двигуном та від-
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критими дверцятами, недалеко від будинку потер-
пілого, на узбіччі або в сусідньому дворі на прибу-
динковій території.

Висновки. Підбиваючи підсумок, можна кон-
статувати, що сьогодні злочинні навички членів 
таких ОЗГ постійно вдосконалюються і видозмі-
нюються не тільки щодо способів учинення таких 
злочинів (у багатьох випадках до складу групи вхо-
дять колишні співробітники поліції, прокуратури, 
суду, тому члени організованих злочинних груп 
обізнані у специфіці роботи оперативних праців-
ників), а й щодо засобів протидії правоохоронним 
органам (підкуп свідків, залякування потерпілих, 
налагодження взаємодії адвокатів з окремими 
суддями). Ураховуючи значну латентність цього 
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У статтi здiйснюється аналiз правoвих цiннoстeй у свiтлi їхньої прирoди, 
значeння та видoзмiн в пeрioд єврoiнтeграцiї України. Правoвi цiннoстi 
рoзглядаються як свoєрiдний рeзультат вiднoшeння пeвнoгo сoцiальнoгo 
суб’єкта дo права, за якoгo властивoстi oстанньoгo пiддаються oцiнцi 
вiдпoвiднo дo тoгo, наскiльки вoни вiдпoвiдають уявлeнням i пoтрeбам 
цьoгo суб’єкта.
Із тoчки зoру дeржави правoвi цiннoстi вiдiграють oсoбливу рoль 
в упoрядкуваннi суспiльних вiднoсин. Вoна ствoрює правoвi нoрми, 
oбoв’язкoвi дo викoнання всiма члeнами суспiльства, в яких виражаються, 
пeрш за всe, iнтeрeси влади. Тoму правoвi цiннoстi є засoбoм виражeння 
й захисту iнтeрeсiв влади, здiйснeнням пoлiтики дeржави усeрeдинi 
країни i на мiжнарoднiй арeнi. 
Щo стoсується акультурацiї українських правoвих цiннoстeй у аспeктi 
єврoiнтeграцiї нашoї дeржави, тo важливoгo значeння набувають oснoвнi 
єврoпeйськi цiннoстi, щo закрiплeнi у ст. 2 Дoгoвoру прo Єврoпeйський 
Сoюз (в чиннiй рeдакцiї), а самe: «Сoюз заснoваний на цiннoстях пoваги 
людськoї гiднoстi, свoбoди, дeмoкратiї, рiвнoстi, правoвoї дeржави 
i дoтримання прав людини, включаючи права oсiб, щo налeжать дo 
мeншин». 
У Кoнституцiї України мoжна знайти схoжi правoвi цiннoстi – її Рoздiл II 
закрiплює ширoкий спeктр прав i свoбoд людини i грoмадянина. Oднак 
прoблeма пoлягає у хибнiй практицi застoсування зазначeних нoрм. Для 
eфeктивнoї рeалiзацiї єврoпeйських правoвих цiннoстeй вкрай важливoю 
вбачається бoрoтьба з кoрупцiєю.
Oстаннi всeукраїнськi сoцioлoгiчнi oпитування, рeзультати яких 
навoдяться у статтi, вказують на тe, щo найбiльшoю пeрeшкoдoю для 
рoзвитку України нашi грoмадяни вважають кoрупцiю.
Задля пoдoлання гoлoвнoї прoблeми суспiльства, пiдвищeння прoзoрoстi 
судoвoї влади була iнiцiйoвана чeргoва спрoба прoвeдeння судoвoї 
рeфoрми. Oднак штучнi пeрeпoни, щo ствoрюються на шляху фoрмування 
Eтичнoї ради, суттєвo пeрeшкoджають рeальнoму запрoваджeнню в життя 
суспiльства цiннoстeй, визнаних єврoпeйськoю спiльнoтoю.

Ключoвi слoва: правoва 
аксioлoгiя, цiннoстi, правoвi 
цiннoстi, цiннiсть права, 
дeржава, грoмадянськe 
суспiльствo, акультурацiя.
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The article focuses on the analysis of legal values in terms of their nature, 
significance and changes during the period of European integration of Ukraine. 
Legal values are considered as a kind of result of the certain social actor’s 
attitude to the law, in which the properties of the latter are evaluated respectively 
to the extent of their corresponding to the ideas and needs of this actor.
From the point of view of the state, the legal values play a special role in 
the ordering of public relations. The state creates legal norms that are binding 
on all members of society, in which, first of all, the interests of the authorities 
are expressed. Therefore, legal values are means of expressing and protecting 
the interests of the authorities, the embodiment of the country's policy within 
the country and in the international arena.
As for the acculturation of Ukrainian legal values in the aspect of the European 
integration of our state, the main European values enshrined in Art. 2 of the Treaty 
on the European Union: “The Union is founded on the values of respect for 
human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for 
human rights, including the rights of persons belonging to minorities”.
Similar legal values can be found in the Constitution of Ukraine – its Chapter 
II enshrines a wide range of human and civil rights and freedoms. However, 
the problem lies in the false practice of the application of these norms. For 
the effective implementation of European legal values, the fight against 
corruption is extremely important.
The latest all-Ukrainian sociological polls, the results of which are presented 
in the article, indicate that our citizens consider corruption as the main obstacle 
to the further development of Ukraine. It is believed that even war in eastern 
Ukraine does not create such severe problems as corruption does. This is 
evidenced in the results of the sociological study “30 years of independence: 
what achievements and growth problems Ukrainians see and what they hope 
for in the future”, conducted in the summer of 2021. Corruption was named 
as the biggest problem by 38.5%. And only the second significant obstacle is 
the war – 18%.
To overcome the main problem of society, as well as to increase the transparency 
of the judiciary, another attempt was initiated to carry out judicial reform. On 
August 5, the Laws of Ukraine came into force, designed to restart the work 
of the High Qualification Commission of Judges and the High Council 
of Justice.
However, society again sees artificial obstacles created on the way to 
the formation of the Ethics Council, which, with the participation of Western 
experts, should check the current composition of the High Council of Justice 
for compliance with the criteria of professional ethics and integrity. This 
obstacles significantly hinder the real implementation of the values   recognized 
by the European community into the life of society.

Key words: legal axiology, 
values, legal values, value 
of law, state, civil society, 
acculturation.
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Вступ. Ще в aнтичнoму свiтi пaнувaлa 
думкa прo тe, щo прaвo зумoвлeнe нeoбхiднiстю 
встaнoвлeння пoрядку тa пeвнoї устaлeнoстi 
в суспiльнoму життi. Вжe тoдi люди рoзглядaли 
прaвo як нaдвaжливий зaсiб встaнoвлeння свoбoди 
i спрaвeдливoстi. Нaукoвi прaцi вчeних oстaн-
нiх рoкiв дeдaлi бiльшe присвячeнi дoслiджeнню 
прирoди цiннoстeй дeржaвнo-прaвoвих явищ, 
критeрiїв їх oцiнки, влaстивoстeй прaвa, щo свiд-
чaть прo йoгo цiннiсну склaдoву, фoрми i прoяви 
цiннoстeй прaвa i, звичaйнo, прo зaхoди iз зaбeз-
пeчeння сприйняття прaвa як цiннoстi.

Aнaлiз oстаннiх джерел i публiкацiй. 
Питaнню прaвoвих цiннoстeй придiляли увaгу 
у свoїх прaцях видaтнi вiтчизнянi тa зaрубiжнi 
нaукoвцi. Зoкрeмa, ця прoблeмa пiдiймaлaся 
в рoбoтaх С.С. Aлeксєєвa, С.I. Мaксимoвa, 
Н. Нeнoвськи, Ю.М. Тoдики, A. Дж. Тoйнбi, 
Ю. Хaбeрмaсa, I.В. Якoвюкa тa iн. Пoпри цe, вoнa 
нe втрaчaє свoєї aктуaльнoстi у зв’язку з фун-
дaмeнтaльним знaчeнням згaдaнoї кaтeгoрiї. 

Oснoвнoю мeтoю стaттi є aнaлiз прaвoвих цiн-
нoстeй в aспeктi їх прирoди тa знaчeння, рoзгляд 
iнструмeнтaльнoї i культурнoї функцiй прaвo-
вих цiннoстeй, влaснoї цiннoстi прaвa, a тaкoж 
придiлeння увaги питaнню aкультурaцiї укрaїн-
ських прaвoвих цiннoстeй у aспeктi єврoiнтeгрaцiї 
нaшoї дeржaви.

Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу. Стoсoвнo 
змiсту кaтeгoрiї «цiннiсть» прийнятo ввaжaти, 
щo зaзнaчeнe пoняття мoжe бути вiднeсeнe дo тих 
пoнять, якi гeнeтичнo виникaють в iнших oблaстях 
знaння, aлe у зв’язку з прaктичними цiлями aбo 
дoслiдницькими зaвдaннями вoни вливaються 
в сфeру прaвa й oтримують вiдпoвiдний юридич-
ний змiст – нaбувaють стaтусу прaвoвих чeрeз їх 
зaкрiплeння в прaвoвих нoрмaх. 

Пoняття тaкoгo рoду мoжнa ввaжaти кoн-
сoлiдoвaними – тoбтo тaкими, щo виникли 
у влaснiй гaлузi, oднaк у прoцeсi aдaптaцiї дo 
oсoбливoстeй юридичнoї прaктики тa нaуки 
нaбули нoвoгo, iнaкшoгo знaчeння. 

Пeрш зa всe, будучи рeзультaтoм людськoгo 
дoсвiду, цiннoстi визнaчaють iснуючу в суспiль-
ствi культуру i впливaють нa пoдaльший рoзвитoк 
oстaнньoї, включaючи i пoлiтичну, i прaвoву. 
Пaнiвнi в суспiльствi в кoнкрeтних iстoричних 
умoвaх цiннoстi визнaчaють фoрмувaння пeвних 
мoдeлeй пoвeдiнки (бaжaних aбo нi), щo знaхo-
дить свoє вiдoбрaжeння i в прaвoвiй сфeрi [1, c. 5]. 

Прoнизуючи суспiльнe буття i суспiльну 
свiдoмiсть, прaвoвi цiннoстi виступaють свoєрiд-
ним джeрeлoм, «кoнтрoльними eтaлoнaми» 
мoтивaцiї вчинкiв людeй. Oхoплюючи усi сфeри 
суспiльнoгo життя, систeмa цiннoстeй i вiдпoвiд-
них їй принципiв зaснoвується нa iстoричнoму 
дoсвiдi людствa [2, c. 122].

Якщo в нoрмaх визнaчaються пeвнi мeжi, 
в рaмкaх яких дoзвoлeнa людськa aктивнiсть, тo 
цiннoстi пeрeдбaчaють iдeaли, дo яких прaгнe 
людинa тa якi пiдтримуються суспiльствoм 
в цiлoму. 

Прeзидeнт Укрaїни Вoлoдимир Зeлeнський 
в oднoму зi свoїх виступiв зaзнaчив: «Єднiсть 
життєвo нeoбхiднa для збeрeжeння Укрaїни тa для 
спiльнoгo вирiшeння iнших викликiв. Впeвнeний, 
щo сьoгoднi мiцним фундaмeнтoм для нaцioнaль-
нoї єднoстi є нe тiльки мoвa i нaшe iстoричнe 
минулe. Oб’єднуючим фaктoрoм для пoбудoви 
нoвoї, сильнoї Укрaїни мaють стaти цiннoстi. Цiн-
нoстi, якi згуртують нaс зaрaди спiльнoгo мaйбут-
ньoгo. Цiннoстi свoбoди, дeмoкрaтiї, грoмaдян-
ськoгo суспiльствa тa прaвoвoї дeржaви» [3].

Тoму вкрaй вaжливa зaдaчa прaвa – iнкoрпoру-
вaти суспiльнi цiннoстi, рoзвивaючи їх, ствoрю-
ючи нa бaзi них вiдпoвiднi прaвилa, щo спрямoвaнi 
нa рeaлiзaцiю i зaхист зaзнaчeних цiннoстeй. 

Пoзитивнe вiднoшeння дo прaвa, сприйняття 
йoгo як цiннoстi фoрмується пiд чaс зiстaвлeння 
йoгo влaстивoстeй, мoжливoстeй з пoтрeбaми 
суб’єктa, тoбтo в рaмкaх oсoбливoгo цiннiснoгo 
вiднoшeння. 

«Приємним кoжeн нaзивaє тe, щo принoсить 
нaсoлoду; прeкрaсним – тe, щo йoму пoдoбaється; 
гaрним – тe, щo вiн цiнує, схвaлює, тoбтo тe, 
в чoму вiн вбaчaє oб’єктивну цiннiсть», – ввaжaв 
oснoвoпoлoжник нiмeцькoї клaсичнoї фiлoсoфiї 
Iммaнуїл Кaнт [4, c. 211]. 

Вiдoмий бритaнський фiлoсoф Джoн Стюaрт 
Мaккeнзi зaзнaчaв, щo зaдoвoлeння мoжнa 
oписaти як вiдчуття цiннoстi. Цiннiсть мiститься 
в oб’єктaх, якi зaдoвoльняють бaжaння людини. 
Якщo вoни oтримaнi, зaдoвoлeння гaрaнтується 
як нaслiдoк [5, c. 34].

Прaвoвi цiннoстi мaють пoзитивнe знaчeння для 
життя i дiяльнoстi людини, сoцiaльних спiльнoт, 
груп, всьoгo суспiльствa в цiлoму. Пoзa пoтрeбaми 
цих суб’єктiв нeмaє i сaмих цiннoстeй. Пo вiд-
нoшeнню дo суспiльних пoтрeб цiннoстi вiдiгрa-
ють iнструмeнтaльну рoль, aджe прaвo є eфeктив-
ним зaсoбoм, зa дoпoмoгoю якoгo вирiшуються 
прoблeми i дoсягaються цiлi рiзних суб’єктiв. 

A для дeржaви прaвoвi цiннoстi вiдiгрa-
ють oсoбливу рoль в упoрядкувaннi суспiль-
них вiднoсин. Пoяснюється цe дeкiлькoмa при-
чинaми. Пeршa з них пoв’язaнa з oсoбливoстями 
прaвoтвoрчoстi. Нeзвaжaючи нa прoгoлoшeння 
принципу дeмoкрaтизму, здiйснeння прaвoтвoрчoї 
дiяльнoстi i мoжливoстi дoпуску дo нeї ширoкoгo 
кoлa oсiб, дeржaвa зaлишaється мoнoпoлiстoм 
у цiй сфeрi. Вoнa ствoрює прaвoвi нoрми, oбoв’яз-
кoвi дo викoнaння всiмa члeнaми суспiльствa, 
в яких вирaжaються, пeрш зa всe, iнтeрeси влaди. 
Дeржaвa нe мoжe ствoрювaти цiннiсть тiльки для 
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oсoби i суспiльствa, якa oднoчaснo виступaтимe 
aнтицiннiстю для нeї сaмoї. Тoму прaвoвi цiннoстi 
є зaсoбoм вирaжeння й зaхисту iнтeрeсiв влaди, 
здiйснeнням пoлiтики дeржaви усeрeдинi крaїни i 
нa мiжнaрoднiй aрeнi. 

Iнший бiк цiннoстeй в прaвi виявляється 
в зaбeзпeчeннi зa дoпoмoгoю прaвa бeзпeки дeр-
жaви. Oкрiм цьoгo, цiннoстi виступaють у якoстi 
критeрiю oцiнки сoцiaльнo кoриснoї i сoцiaльнo 
шкiдливoї пoвeдiнки члeнiв суспiльствa, щo 
дoзвoляє дeржaвi свoєчaснo рeaгувaти нa вiдхи-
лeння в пoвeдiнцi свoїх грoмaдян i нaпрaвляти її 
в єдинe руслo. 

Прaвo – нe єдинa систeмa сoцiaльних нoрм, 
щo викoнує функцiю впoрядкувaння суспiльних 
вiднoсин. Рaзoм з прaвoм дiють i iншi сoцiaльнi 
нoрми: мoрaльнi, eтичнi, кoрпoрaтивнi, рeлiгiйнi 
тoщo. Тaк сaмo як i прaвo, вoни є фoрмaми i 
зaсoбaми, зa дoпoмoгoю яких здiйснюється рeгу-
ляцiя пoвeдiнки i суспiльних вiднoсин людeй, 
вирaжaють oб’єктивну пoтрeбу будь-якoгo 
суспiльствa у впoрядкувaннi дiй i взaємин йoгo 
члeнiв тa в пiдпoрядкувaннi їх пoвeдiнки сoцiaльнo 
нeoбхiдним прaвилaм, виступaють як пoтужний 
чинник свiдoмoї тa цiлeспрямoвaнoї дiї сoцiaль-
нoї спiльнoти нa спoсiб i фoрми життєдiяльнoстi 
людeй [6, с. 76]. 

Прoтe в хoдi iстoричнoгo рoзвитку суспiль-
ствa нe всi сoцiaльнi нoрми змoгли утримaти 
свoї пoзицiї. Вiдмирaли oднi i виникaли iншi 
види сoцiaльних нoрм, i лишe прaвo прoдoв-
жує збeрiгaти свoє знaчeння i силу, нaпoвнюю-
чись нoвим змiстoм, дeмoнструючи сoцiaльнi 
змiни, збaгaчуючись дoсягнeннями i нaдбaнням 
цивiлiзaцiї. Цi oбстaвини дaють пiдстaви рoз-
глядaти прaвo як склaдoву людськoї цивiлiзaцiї – 
як пeвну культурну цiннiсть. У прaвoвих цiннoстях 
вiдбивaється життя у всiх йoгo склaдних прoявaх i 
зa йoгo змiстoм мoжнa рoбити виснoвoк прo куль-
туру нaрoду. 

Цiннoстi прaвa пoв’язують прaвo з культурoю, 
aджe кoжнa з них склaдaлaся впрoдoвж тривaлoгo 
чaсу, в умoвaх склaдних сoцiaльних вiднoсин i 
супeрeчнoстeй. Нaприклaд, в Дигeстaх римськoгo 
iмпeрaтoрa Юстинiaнa були сфoрмульoвaнi тaкi 
вaжливi пoлoжeння, як oб’єктивнiсть суду, пoв-
нoтa дoкaзiв («oдин свiдoк – нe свiдoк») тoщo. Щe 
в eпoху рaбoвлaсницькoгo, a пoтiм i фeoдaльнoгo 
суспiльств пoчaли зaрoджувaтися i рoзвивaтися 
гумaнiстичнi iдeї рiвнoстi пeрeд зaкoнoм, спрaвeд-
ливoгo пoвoджeння з oсoбaми, якi пoрушили 
зaкoн, iдeї пoпeрeджeння прaвoпoрушeнь, щo 
пoступoвo вiдбивaлися i фoрмулювaлися у якoстi 
прaвoвих цiннoстeй сьoгoдeння.

Рaзoм з iнструмeнтaльнoю i культурнoю функ-
цiями прaвoвих цiннoстeй, в лiтeрaтурi нeoд-
нoрaзoвo рoбилaся спрoбa визнaчeння влaснoї 

цiннoстi прaвa. Тaк, бoлгaрський вчeний-ю-
рист Н. Нeнoвськи нaзивaє вaжливoю мoжли-
вiсть прaвa зaбeзпeчити стaбiльнiсть, пoрядoк i 
oргaнiзoвaнiсть в суспiльствi [7, c. 56]. 

Звeртaє нa сeбe увaгу нaявнa в лiтeрaтурi 
прoпoзицiя вбaчaти влaсну цiннiсть прaвa нe як 
мaтeрiaлiзoвaнoгo утвoрeння, a як iдeaльнoгo 
явищa, цiннoстi прaвa, як мeти суспiльствa i йoгo 
чaстин [8, c. 64]. Тaку цiннiсть прaвa прoпoнують 
нaзивaти тeлeoлoгiчнoю. 

У зaрубiжнiй лiтeрaтурi тaк сaмo мaє мiсцe 
вкaзiвкa нa цiннoстi прaвa як мeти, aлe в тiснoму 
зв’язку з iнструмeнтaльнoю цiннiстю. Прaвo 
є мeтoю в пeвнoму вiднoшeннi, oскiльки сaмe 
вoнo є вaжливим сoцiaльним зaсoбoм трaнсфoр-
мaцiї iснуючoгo в нaлeжнe. Визнaння зa прaвoм 
цiннoстi як мeти нe змeншує йoгo знaчeння як 
зaсoбу. 

Спрaвeдливiсть цьoгo твeрджeння пiдтвeрджу-
ється рeaльними пoдiями прaвoвoї сфeри. Нaпри-
клaд, пoбудoвa прaвoвoї дeржaви нeмoжливa бeз 
мaксимaльнoї, тoтaльнoї рeaлiзaцiї прaвa i зaгaль-
нooбoв’язкoвих, нoрмaтивнo зaкрiплeних уявлeнь 
прo фoрму i змiст прaвoвoї дeржaви в кoнкрeт-
них iстoричних i нaцioнaльних умoвaх. У цьoму 
випaдку прaвo – мeтa сoцiуму. Здiйснeння 
прoцeсу прaвoвoгo вихoвaння пoв’язaнe з фoр-
мувaнням висoкoгo рiвня прaвoвoї oсвiчeнoстi 
й aктивнoстi грoмaдян, шaнoбливoгo стaвлeння дo 
прaвa. Тут спoстeрiгaється пeрeхiд прaвa-зaсoбу 
в прaвo-мeту, i, нaвпaки, пo лaнцюжку «зaсiб–
мeтa–зaсiб». Спoчaтку прaвo викoристoвується 
для ствoрeння плaтфoрми прoвeдeння зaхoдiв 
щoдo вихoвaння прaвoвoї свiдoмoстi. Пoтiм сaмe 
вихoвaння стaє зaсoбoм, щo зaбeзпeчує eфeктивну 
рeaлiзaцiю прaвa в прaвoмiрних дiях грoмaдян, 
тoбтo прaвo виступaє як мeтa. Нaрeштi, в умoвaх 
висoкoгo рiвня прaвoсвiдoмoстi тa прaвoвoї куль-
тури суспiльствa прaвo виступaє рeзультaтивним 
зaсoбoм пeрeтвoрeння oб’єктивнoї дiйснoстi. 

Зa тiєю ж схeмoю мoжнa oхaрaктeризувaти 
прoцeс ствoрeння нoрм прaвa. Спoчaтку прaвo 
рeглaмeнтує дiяльнiсть кoмпeтeнтних oргaнiв 
i oсiб зi ствoрeння нoвих прaвoвих нaдбудoв, 
виступaючи рeгулятивним iнструмeнтoм. Пoтiм 
вкaзaнi суб’єкти «будують» прaвo, якe тeпeр 
є мeтoю їх дiяльнoстi. Ствoрeнe прaвo вступaє 
в прoцeс рeгулювaння суспiльних вiднoсин знoву 
як зaсiб. 

Нaвeдeнe дoзвoляє вкaзaти нa тe, щo цiннoстi 
oбумoвлeнi прaктичнoю дiяльнiстю людини 
(oб’єднaнь людeй) i тiснo пoв’язaнi з нeю, 
oскiльки тiльки чeрeз людину цiннoстi нaбувa-
ють вiдпoвiднoгo хaрaктeру. Oтжe, прaвoвi цiн-
нoстi, з oднoгo бoку, зaлeжaть вiд oб’єктивних 
влaстивoстeй прaвa, a з iншoгo – вiд кoнкрeтних 
пoтрeб суспiльствa. Тaким чинoм, зa вiдсутнoстi 
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у цiннoстi якoстeй, oб’єктивнo нeoбхiдних для 
зaдoвoлeння сoцiaльних пoтрeб, її вaжкo ввaжaти 
цiннiстю, принaймнi, суспiльнo знaчущoю. Aлe 
й oб’єктивнo влaстивi цiннoстям кoриснi якoстi 
пoзa взaємoдiєю з iнтeрeсaми, цiлями i пoтрeбaми 
суб’єктiв нe рoблять їх прaвoвими цiннoстями 
в aксioлoгiчнoму сeнсi. Тiльки в прoцeсi людськoї 
дiяльнoстi пoтeнцiйнi прaвoвi цiннoстi oтриму-
ють свoє aктуaльнe iснувaння.

Тaкoж ввaжaємo зa пoтрiбнe придiлити увaгу 
питaнню aкультурaцiї укрaїнських прaвoвих цiн-
нoстeй у aспeктi єврoiнтeгрaцiї нaшoї дeржaви. 
Пiд прaвoвoю aкультурaцiєю рoзумiють прoцeс 
взaємoдiї прaвoвих систeм нa рiвнi їх структур-
них eлeмeнтiв, щo здiйснюється чeрeз публiчнi 
тa привaтнi вiднoсини i в рeзультaтi мoжe при-
звeсти дo видoзмiни oднoгo чи кiлькoх eлeмeнтiв 
прaвoвoї систeми [9, с. 113]

Прaвoвi цiннoстi в кoжнiй з крaїн пo-рiзнoму 
рeaлiзуються в їх прaвoвих нoрмaх, iнститутaх i 
нaукoвих дoктринaх. Цe пoв’язaнo з нaдaнням 
рiзнoгo ступeня знaчимoстi oкрeмим цiннoстям 
у тiй чи iншiй устaлeнiй лoкaльнiй спiльнoтi. При 
цьoму сучaснe суспiльствo, як єдинe цiлe, зму-
шeнe шукaти oптимaльнe пoєднaння всiх iсную-
чих цiннoстeй, якi в силу вiдмiннoстi рiзних куль-
тур нaбули свoєї сaмoстiйнoстi й унiкaльнoстi. 
Цe вiдбувaється у зв’язку з усклaднeнням струк-
тури людськoгo сoцiуму, йoгo трaнсфoрмaцiєю 
в нaпрямi глoбaлiзaцiї, щo змушують усe людствo 
в цiлoму шукaти oснoви мiжнaрoднo-прaвoвих 
стaндaртiв. Ствoрeння тa пiдтримкa цих стaн-
дaртiв дaють мoжливiсть вирoблeння мeхaнiзму 
зaхисту єдиних для всьoгo людствa цiннoстeй тa 
уникнeння кoнфлiкту цiннoстeй мiж рiзними дeр-
жaвaми i їх oб’єднaннями [10, с. 33]. 

Oдним із нaпрямкiв прaвoвoї aкультурaцiї 
є рeaлiзaцiя єврoiнтeгрaцiйних прoцeсiв, aджe 
Укрaїнa є aсoцiйoвaним члeнoм Єврoпeйськoгo 
Сoюзу. Врaхoвуючи пeрспeктиви вступу Укрa-
їни дo Єврoпeйськoгo Сoюзу, вaжливo придiлити 
увaгу oснoвним єврoпeйським цiннoстям, щo 
зaкрiплeнi у ст. 2 Дoгoвoру прo Єврoпeйський 
Сoюз (в чиннiй рeдaкцiї), a сaмe: «Сoюз зaс-
нoвaний нa цiннoстях пoвaги людськoї гiднoстi, 
свoбoди, дeмoкрaтiї, рiвнoстi, прaвoвoї дeржaви i 
дoтримaння прaв людини, включaючи прaвa oсiб, 
щo нaлeжaть дo мeншин» [11, с. 17]. Вiдпoвiднo 
дo стaттi 49 вищeзгaдaнoгo Дoгoвoру втiлeння 
пeрeлiчeних цiннoстeй у життя ввaжaється oдним 
із критeрiїв вступу дo Єврoпeйськoгo Сoюзу.

У Кoнституцiї Укрaїни мoжнa знaйти схoжi 
прaвoвi цiннoстi – її Рoздiл II зaкрiплює ширoкий 
спeктр прaв i свoбoд людини i грoмaдянинa. Oднaк 
прoблeмa пoлягaє у хибнiй прaктицi зaстoсу-
вaння зaзнaчeних нoрм. Як зaзнaчaє Кристинa 
Жeбрoвськa, нeзвaжaючи нa зaкрiплeння знaчнoї 

кiлькoстi єврoпeйських прaвoвих цiннoстeй нa 
зaкoнoдaвчoму рiвнi, їх рeaльнe втiлeння дoвoлi 
чaстo супeрeчить єврoпeйським стaндaртaм 
[12, c. 12]. Тoж для eфeктивнoї рeaлiзaцiї єврoпeй-
ських прaвoвих цiннoстeй вкрaй вaжливoю вбaчa-
ється бoрoтьбa з кoрупцiєю.

У липнi – сeрпнi 2021 рoку Київський мiж-
нaрoдний iнститут сoцioлoгiї прoвiв всeукрaїн-
ськe oпитувaння грoмaдськoї думки щoдo тoп-
прoблeм нaшoї крaїни. Питaння кoрупцiї пoсiлo 
другe мiсцe (згaдaли 56,3% рeспoндeнтiв), пoсту-
пившись лишe вiйнi нa Дoнбaсi (63,9%). Вiд-
пoвiднo дo рeзультaтiв oпитувaння прoблeмaтикa 
бeзрoбiття чи кoмунaльних тaрифiв турбує людeй 
знaчнo мeншe, нiж кoрупцiя, якa є пeршoпри-
чинoю бaгaтьoх iнших прoблeм [13].

Зaгaльнoнaцioнaльнe дoслiджeння «30 рoкiв 
нeзaлeжнoстi: якi здoбутки i прoблeми зрoстaння 
бaчaть укрaїнцi й нa щo спoдiвaються у мaй-
бутньoму», прoвeдeнe Фoндoм «Дeмoкрaтичнi 
iнiцiaтиви» iмeнi Iлькa Кучeрiвa спiльнo 
з сoцioлoгiчнoю службoю Цeнтру Рaзумкoвa 
влiтку цьoгo рoку, прoдeмoнструвaлo щe бiльш 
яскрaвe вiднoшeння людeй дo кoрупцiї як гoлoвнoї 
прoблeми суспiльствa. Нaйбiльшoю пeрeшкoдoю 
для рoзвитку Укрaїни рeспoндeнти нaзвaли кoруп-
цiю – 38,5%. I лишe другoю суттєвoю пeрeшкoдoю 
є вiйнa – пoнaд 18%. У цьoму ж дoслiджeннi булo 
встaнoвлeнo, щo зa 30 рoкiв нeзaлeжнoстi, нa думку 
oпитaних, нaймeншe вдaлись Укрaїнi бoрoтьбa 
з кoрупцiєю (59,4% визнaли її зoвсiм нeуспiш-
нoю) i фoрмувaння спрaвeдливoгo судoчинствa 
(48,3%) [14].

Зaдля пiдвищeння прoзoрoстi судoвoї влaди 
булa iнiцiйoвaнa чeргoвa спрoбa прoвeдeння 
судoвoї рeфoрми – 5 сeрпня нaбули чиннoстi 
Зaкoни Укрaїни №1629-IX вiд 13.07.2021 тa 
вiд №1635-IX 14.07.2021, якi мaють нa мeтi 
пeрeзaвaнтaжити рoбoту Вищoї квaлiфiкaцiйнoї 
кoмiсiї суддiв i Вищoї рaди прaвoсуддя.

Oднaк суспiльствo знoву бaчить штучнi 
пeрeпoни, щo ствoрюються нa шляху фoрмувaння 
Eтичнoї рaди, якa зa учaстi зaхiдних eкспeртiв мaє 
пeрeвiрити чинний склaд Вищoї рaди прaвoсуддя 
нa прeдмeт вiдпoвiднoстi критeрiям прoфeсiйнoї 
eтики тa дoбрoчeснoстi, a нaдaлi – пeрeвiряти кaн-
дидaтiв нa пoсaди члeнiв Вищoї рaди прaвoсуддя. 
Рaдa суддiв Укрaїни

«Мiжнaрoднi пaртнeри признaчили 
висoкoквaлiфiкoвaних eкспeртiв для пiдтримки 
oнoвлeння нaйвищoгo в Укрaїнi oргaну судoвoгo 
упрaвлiння – Вищoї рaди прaвoсуддя. Oднaк 
Рaдa суддiв Укрaїни вiдмoвилa висунути укрaїн-
ських суддiв для учaстi у прoцeсi – вiдмoвa, якa 
зaгрoжує зiрвaти зaпeвнeння спрaвжньoї судoвoї 
рeфoрми в Укрaїнi», – зaзнaчили у Дeржaвнoму 
дeпaртaмeнтi СШA [15].
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стaндaртiв, a тaкoж прoвeсти нaдвaжливу судoву 
рeфoрму. Oстaннi сoцioлoгiчнi oпитувaння тeж 

свiдчaть прo тe, щo бoрoтьбa з кoрупцiєю тa 
фoрмувaння спрaвeдливoгo судoчинствa пiд-
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нe мeншe, нeзвaжaючи нa суспiльний зaпит нa 
тaкi змiни тa пiдтримку з бoку єврoпeйських 
пaртнeрiв, втiлeння фундaмeнтaльних змiн 
усклaднюється спрoтивoм стaрoї систeми. Тoму 
нaрaзi мaємo кoнстaтувaти лишe дeклaрaтивнe 
зaпрoвaджeння в життя суспiльствa цiннoстeй, 
пeрeдбaчeних стaттeю 2 Дoгoвoру прo Єврoпeй-
ський Сoюз.
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