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Презентований Вашій увазі черговий 
4(16) випуск фахового електронного на-
укового часопису «Експерт: парадигми 
юридичних наук та державного управлін-
ня» виходить одночасно з  відзначенням 
ювілейного Дня народження нашої кра-
їни – у  День незалежності України. Саме 
30 років тому Верховна Рада України уро-
чисто прийняла Акт проголошення не-
залежності України, який уже 1 грудня 
1991 року громадяни переконливо під-
тримали на всеукраїнському референдумі.

За 30  років незалежна Україна подо-
лала складний шлях національного дер-
жавотворення та правотворення, стала 
авторитетним суб’єктом міжнародного 
права та залишається Батьківщиною для 

десятків мільйонів українців, як у  сере-
дині держави, так і за її кордонами. Укра-
їна, спільно з міжнародними партнерами, 
впевнено відстоює свій державний суве-
ренітет і  територіальну цілісність, відбу-
довує економіку, розвиває науку, культуру 
та спорт.

У житті кожної професійної спільно-
ти, включаючи судових експертів з  пи-
тань інтелектуальної власності, за 30 років 
незалежності України відбулося чимало 
подій. 20 років тому з’явилась судова екс-
пертиза об’єктів інтелектуальної власно-
сті, 17  років тому було засновано Науко-
во-дослідний центр судової експертизи 
з  питань інтелектуальної власності Мі-
ністерства юстиції України, а 3 роки тому 
світ побачили перші випуски часопису 
«Експерт: парадигми юридичних наук та 
державного управління». Очевидно, що 
без незалежності України ці успіхи були б 
малоймовірними. 

У цьому номері нашого електронно-
го наукового видання публікується низка 
змістовних наукових статей, присвячених 
актуальним питанням теорії та практики 
судової експертизи, питанням публічного 
та приватного права, а також парадигмам 
публічного управління та публічної служ-
би. Як завжди, ці публікації є своєрідним 
прологом для подальших наукових дис-
кусій з  питань, що виносяться на розсуд 
нашої поважної авторської та читацької 
аудиторії. Переконаний, що такі дискусії 
стануть джерелом істини як для учених, 
так і для практиків. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ І ПАРТНЕРИ!

 
З повагою,

заступник Головного редактора,
доктор юридичних наук, професор,
директор НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності Мін’юсту,
Заслужений юрист України      В.Л. Федоренко
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Вітаю із виходом № 4(16) 2021 фахо-
вого видання «Експерт: парадигми юри-
дичних наук та державного управління».

За час існування видання отримало 
підтримку і визнання широкого кола чи-

тачів, організацій, що працюють у сфері 
державного управління, права та серед 
міжнародної наукової спільноти. Це на-
уковий, інформаційно-насичений жур-
нал високого класу.

Користуючись нагодою вітаю всіх із 
Днем знань. Український народ завжди 
цінував мудрість, освіту, науку і завдяки 
цьому створив свою неповторну куль-
туру, подарував світові багато видатних 
просвітителів і вчених.

Освіта − той надійний фундамент, 
на якому будується благополуччя будь-
якої країни. Тому, ми повинні робити 
все можливе для того, щоб кожен гро-
мадянин міг отримати глибокі знання, 
розкрити свої таланти, подружитися з 
наукою, стати справжнім патріотом.

У цей святковий день бажаю Вам 
міцного здоров'я, нескінченної енергії 
та оптимізму!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З повагою,
Заступник головного редактора, 
Проректор з наукової роботи 
ПВНЗ Університет Новітніх Технологій             І.В. Жукова
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 343.148 (477) +347.77/78 (444)
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Тимощик Лілія Павлівна, 
кандидат економічних наук, учений секретар Науково-дослідного центру судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий експерт, оці-
нювач, бульвар Л. Українки, 26, офіс 501, м. Київ, 01133; mopof@ukr.net; +38 044 5921401, 
https://orcid.org/0000-0002-7695-2169

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Анотація. У статті розкрито загальнотеоретичні аспекти проведення економіч-
них судово-експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності. Розкрито пред-
мет, об’єкти та завдання судової експертизи економічних досліджень у сфері інтелек-
туальної власності. Проаналізовано напрямки і види економічних досліджень у сфері 
інтелектуальної власності, виявлено їх особливості та проблеми. Особлива увага при-
діляється економічним дослідженням, пов’язаним з порушенням прав на ОІВ.

Досліджена економічна сутність оцінки вартості інтелектуальної власності та 
мета її оцінки. Обґрунтованобхідність визначення ринкової вартості об’єктів інте-
лектуальної власності (далі  – ОІВ), визначено цілі оцінювання ринкової вартості 
прав на ОІВ. Проведено теоретичне дослідження поняття ринкової вартості ОІВ. Ви-
значено види вартості ОІВ згідно з міжнародними стандартами.

Систематизовано основні напрямки і  завдання судово-експертної діяльності 
у  сфері інтелектуальної власності. Автором виділено чотири основні групи ОІВ: 
об’єкти авторського права, об’єкти суміжного права, об’єкти промислової власності 
(право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг), та 
нетрадиційні ОІВ. Розглянуто і охарактеризовано види ОІВ з позицій діючого зако-
нодавства. 

Виконана систематизація законодавчих актів України, пов’язаних із захистом 
прав на ОІВ та економічними дослідженнями у  судово-експертній діяльності. По-
казано, що використання прав на ОІВ регулюється низкою нормативно-правових та 
методичних документів, серед яких основними є Кодекси, Закони України, міжна-
родні та національні стандарти оцінки, а також постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни, накази Фонду державного майна України, накази Міністерства фінансів України.

Названо основні методологічні підходи і методи оцінки майнових прав на ОІВ. 
Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються 
дохідний, порівняльний та витратний методичні підходи та метод залишку. Зазна-
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чено порядок і умови обґрунтування судовим експертом доцільності застосування 
в рамках кожного з методичних підходів того чи іншого методу оцінки. 

Ключові слова: майнові права, об’єкти інтелектуальної власності, ринкова вар-
тість, судова експертиза, економічні дослідження, методичні підходи з оцінки вартості.

Tymoshchyk Lilia Pavlivna, 
Candidate of Economic Sciences, Scientific Secretary of the Research Center for Forensic Intellectual 
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THEORETICAL BASIS OF DETERMINING THE MARKET VALUE 
OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN FORENSIC 

EXAMINATION

Abstract. The article reveals the general theoretical aspects of conducting economic 
forensic research in the area of intellectual property. The subject, objects and tasks of 
forensic examination of economic research in the field of intellectual property are revealed. 
The directions and types of economic researches in the area of intellectual property, their 
peculiarities and problems are analyzed. Particular attention is paid to economic research 
related to infringements of intellectual property rights.

The economic essence of intellectual property valuation and the purpose of this 
valuation are studied. The necessity of determining the market value of intellectual 
property objects is substantiated. The goals of estimating the market value of intellectual 
property rights are determined. A theoretical study of the concept of market value of 
intellectual property is conducted. The types of value of intellectual property objects are 
determined in accordance with international standards.

The main directions and tasks of forensic activity in the field of intellectual property 
are systematized. The author singles out four main groups of intellectual property objects: 
objects of copyright, objects of related law, objects of industrial property (the right to 
means of individualization of participants in civil turnover, goods and services), and 
non-traditional objects. The types of intellectual property objects from the standpoint of 
current legislation are considered and characterized.

The systematization of legislative acts of Ukraine related to the protection of 
intellectual property rights and conducting of economic research has been completed. It 
is shown that use of intellectual property rights is regulated by a number of legal and 
methodological documents. The main of them are Codes, Laws of Ukraine, international 
and national valuation standards, as well as resolutions of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, orders of the State Property Fund of Ukraine, and orders of the Ministry of Finance 
of Ukraine.

The main methodological approaches and methods of assessing property rights are 
named. Revenue, comparative and cost methodological approaches and the residual 
method are used to assess the intellectual property rights. The order and conditions of 
substantiation by the forensic expert of expediency of application within the limits of each 
of methodical approaches of this or that method of estimation are specified.

Key words: property rights, intellectual property, market value, forensic examination, 
economic research, methodological approaches to valuation.
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними 
завданнями. Сьогодні економічний 
розвиток неможливий без створен-
ня та продажу нематеріальних акти-
вів, оскільки найвищу цінність мають 
знання. Свідченням цьому є те, що сві-
тові темпи приросту обсягів продажу 
прав на використання ОІВ складають 
12% на рік, а темпи приросту промис-
лового виробництва не перевищують 
2,5-3% в рік [1-20; 7]. Тому ОІВ стають 
ключовими факторами отримання 
конкурентних переваг їх власників на 
ринку. Так, збільшення цінності під-
вищує ринкову вартість ОІВ. Ринкова 
вартість назв окремих брендів (торго-
вих марок) як нематеріального активу 
часто перевищує ринкову вартість ма-
теріальних активів їх правовласників. 
Наприклад, ринкова вартість компа-
нії DODGE складає 146 млн. дол. США, 
у тому числі 74 млн. дол. США – вар-
тість торговельної марки. Компанія 
«Phillip Morris» придбала компанію 
«Kraft» за 13 млрд. дол. США, що на 
600% перевищувало вартість її мате-
ріальних активів. Покупець пересліду-
вав ціль використовувати торговельну 
марку «Kraft» та отримувати доходи 
від лояльних клієнтів [7].

Зростання ринкової вартості ОІВ 
призводить до збитків правовласни-
ків від незаконного використання їх 
виключних прав на ОІВ. Наприклад, 
IT-компанії, що розробляють програм-
не забезпечення, втрачають близько 
13-15 млрд. дол. США щорічно унас-
лідок нелегального використання їх 
розробок [7]. За даними торгово-про-
мислової палати Німеччини, щорічні 
збитки правовласників відомих торго-
вельних марок складають близько 100 

млрд. дол. США через неправомірне 
використання зазначених ОІВ [7].

Суб’єкти господарювання, що 
є власниками виключних прав на ОІВ, 
отримують економічну вигоду від їх 
використання шляхом комерціаліза-
ції ОІВ, під якою розуміють зростання 
ринкової вартості нематеріальних ак-
тивів та підприємства в цілому. Окрім 
цього, це стимулює розвиток конку-
ренції та відкриває нові перспекти-
ви для бізнесу. Важливою складовою 
процесу комерціалізації є  оцінка ін-
телектуальної власності. Визначення 
ринкової вартості ОІВ не тільки дає 
можливість регулювати механізми от-
римання прибутку, а  й  надійно захи-
щає права власності від неправомір-
ного їх використання іншими особами 
(фізичними або юридичними). Тому 
питання оцінки ринкової вартості ОІВ 
у судовій експертизі є актуальним на-
уковим завданням.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення неви-
рішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Теоретичним пи-
танням визначення ринкової варто-
сті ОІВ присвячено низку наукових 
працю зарубіжних та вітчизняних ав-
торів. Дослідження оцінки ОІВ, мето-
дичних і  практичних аспектів визна-
чення ринкової вартості здійснювали 
науковці: Р. Рейлі, Г. Сміт, Р. Швайс,  
О. Бутнік-Сіверський, В. Базилевич, 
П. Цибульов, О. Шипова, А. Штефан та 
інші. Теоретичні та методичні підхо-
ди до визначення ринкової вартості 
ОІВ у судовій експертизі здійснювали 
науковці Р. Рейлі, Р. Швайс, О. Бутнік- 
Сіверський, Т. Гусаковська, С. Макси-
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мов, І. Поліщук, О. Шляхов та інші. Од-
нак, в умовах стрімкого зростання ролі 
ОІВ у формуванні активів підприємств 
та зростання кількості випадків пору-
шень прав на ОІВ, необхідно створен-
ня міцного теоретико-методичного 
базису та систематизація теоретичних 
положень щодо оцінювання вартості 
ОІВ саме для цілей судово-експертної 
діяльності.

Формулювання мети статті (по-
становка завдання). Метою статті 
є  узагальнення та систематизація те-
оретичних положень до визначення 
ринкової вартості ОІВ у  судово-екс-
пертній діяльності.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з  повним обґрунту-
ванням отриманих наукових ре-
зультатів. Оцінка ринкової вартості 
ОІВ в Україні базується на системі ін-
ститутів та правових норм із регулю-
вання відносин у  сфері інтелектуаль-
ної власності. З точки зору економіки 
основною метою ОІВ є  забезпечення 
економічних вигод їх правовласни-
ку, а  отже, міжнародне та вітчизняне 
законодавство вводить в  цивільний 
оборот ОІВ та оцінку виключних прав 
на них. Визначення ринкової варто-
сті ОІВ, таким чином, ґрунтується на 
системі міжнародних та українських 
норм та стандартів оцінки майнових 
прав інтелектуальної власності, мето-
дичних рекомендацій, а також еконо-
мічній доцільності.

Важливо провести теоретичне до-
слідження поняття ринкової вартості 
ОІВ. Ринкова вартість об’єкта власно-
сті (майна, майнових прав) з  позиції 
оцінки відображає грошову міру того, 
скільки покупці (інвестори) платять 
за аналогічну власність на ринку при 
відповідних умовах угоди. Оцінюю-

чи конкретне майно для цілей здійс-
нення угоди, експерт може визначити 
тільки вартість цього майна. Оцінка 
ринкової вартості є  інструментом і, 
одночасно, діяльністю експерта, що 
мають чітко визначену мету і завдан-
ня, та сферу використання результа-
тів. При проведенні оцінки вказується 
конкретний вид вартості оцінювано-
го об’єкта, ймовірна сума грошей, яка 
може бути отримана за об’єкт оцінки 
на дату оцінки, виходячи з передбаче-
них умов угоди, для цілей якої здійс-
нюється оцінка. База оцінки – це від-
повідний вид вартості, яка відповідає 
умовам майбутньої угоди і  за суттю 
якої реалізуються методичні підходи, 
методи і оціночні процедури [10]. 

Ринкова база оцінки відповідає 
типовим умовам здійснення угоди 
з точки зору ринку конкретних об’єк-
тів власності. При наявності інших, 
специфічних умов майбутньої угоди 
визначаються неринкові бази оцінки. 
Вибір бази оцінки залежить від мети 
оцінки, особливості об’єкта оцінки, 
а  законодавчих і  нормативних обме-
жень і вимог. 

Теоретичні та методологічні підхо-
ди до оцінки інтелектуальної власно-
сті (майнових прав) є найбільш склад-
ними серед інших об’єктів оцінки 
вартості. Це пов’язано з тим, що ОІВ не 
мають фізичної форми, але мають ма-
теріальну вартість. Прийняті на баланс 
ОІВ є нематеріальними активами, що 
оцінюються по сумі витрат, пов’язаних 
з їх створенням, придбанням та дове-
денням до стану, за яким вони придат-
ні до використання за призначенням.

Основним видом вартості, який 
розглядається при оцінці ОІВ, є ринко-
ва вартість. У міжнародних стандартах 
оцінки визначено «ринкову вартість 
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як розраховану суму на дату оцінки, 
за яку інтелектуальна власність обмі-
нюється між покупцем і  продавцем 
за комерційною угодою, під час якої 
кожна із сторін діяла компетентно, 
виважено і  без примусу». Ринкова 
вартість визначається як найбільш ві-
рогідна ціна на ринку на дату оцінки. 
Це максимальна ціна, яку може отри-
мати продавець, та мінімальна, яку 
може запропонувати покупець. Вва-
жається, що покупець не заплатить за 
конкретну інтелектуальну власність 
ціну більшу, ніж коштує інша, подібна 
до неї з тими ж самими споживчими 
якостями. Оцінювач аналізує реальні 
ринкові угоди і порівнює оцінюваний 
об’єкт з іншими, які мають аналогічні 
споживчі якості [11].

Крім ринкової, визначають-
ся й  інші види вартості, основними 
з  яких, згідно з  міжнародними стан-
дартами, є: споживча; інвестиційна; 
вартість відтворення об’єкта; вартість 
заміщення; страхова вартість; вартість 
для цілей оподаткування майна юри-
дичних та фізичних осіб; ліквідаційна 
вартість.

Оскільки ОІВ є  неоднорідними за 
своїм складом, характером створення 
та використання, для їх оцінки немож-
ливо використати традиційні підходи, 
застосовувані при оцінці матеріаль-
них активів. Основними факторами, 
які визначають вартість ОІВ, є:

- правові (строк дії охоронного до-
кумента, його надійність, обсяг прав, 
що передаються);

- витратні (витрати на створення 
ОІВ, на реєстрацію прав та підтримку 
чинності охоронних документів, на 
маркетинг та рекламу, на страхування 
ризиків, пов’язаних з ОІВ, на вирішен-
ня правових конфліктів, податок на 

операції, пов’язані з  використанням 
ОІВ, та інфляційний фактор);

- прибуткові (очікувані ліцензійні 
платежі та очікуваний економічний 
ефект від використання ОІВ).

Згідно з  міжнародними стандар-
тами оцінки, визначення ринкової 
вартості прав на ОІВ проводиться 
з метою: обчислення оподатковуваної 
бази майна підприємств; прийнят-
тя активів до бухгалтерського обліку, 
приватизації; страхування; передачі 
у  заставу при кредитуванні; банкрут-
ства та ліквідації підприємства; оцін-
ки вартості виключних прав, переда-
них на основі ліцензійного договору 
чи договору про їхню переуступку; 
оцінки вартості ОІВ, що вносяться до 
статутного капіталу підприємства; 
а також розрахунку розміру відшкоду-
вання матеріальної шкоди для випла-
ти згідно з  чинним законодавством 
правовласнику при порушенні його 
виключних (майнових) прав на ОІВ.

Національне законодавство в сфе-
рі набуття, здійснення та захисту прав 
на об’єкти інтелектуальної власності 
представлено низкою правових ак-
тів, серед яких фундаментальними та 
найбільш важливими є: Конституція 
України, Господарський, Цивільний, 
Кримінальний, Адміністративний, 
Митний Кодекси України, спеціальні 
закони у  сфері інтелектуальної влас-
ності, підзаконні акти, а  також між-
народні договори, угоди та конвенції, 
до яких приєдналась Україна, та які 
містять питання, пов’язані з  інтелек-
туальною власністю. До спеціальних 
нормативно-правових актів з  питань 
інтелектуальної власності належать 
Закони України: «Про авторське право 
і суміжні права», «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі», «Про охо-
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рону прав на зазначення походження 
товарів», «Про охорону прав на знаки 
для товарів і  послуг», «Про охорону 
прав на компонування напівпровідни-
кових виробів», «Про охорону прав на 
промислові зразки». Питання, пов’яза-
ні з правом інтелектуальної власності, 
містять і інші закони України.

Проведення економічних дослі-
джень ОІВ регулюється низкою нор-
мативно-правових та методичних 
документів, серед яких основними 
є: Закон України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні» (далі – Закон 
України «Про оцінку»), Національний 
стандарт № 1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав» (далі – Націо-
нальний стандарт № 1), Національний 
стандарт № 4 «Оцінка майнових прав 
інтелектуальної власності» (далі  – 
Національний стандарт № 4), Націо-
нальний стандарт № 3 «Оцінка ціліс-
них майнових комплексів», а  також 
постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни, накази Фонду державного майна 
України, накази Міністерства фінансів 
України, що мають відповідні сфери 
регульованих питань.

Відповідно до Закону України «Про 
оцінку» [5], оцінка майна, майнових 
прав – це процес визначення їх варто-
сті на дату оцінки за процедурою, що 
міститься у  положеннях (національ-
них стандартах) оцінки майна, затвер-
джених Кабінетом Міністрів України, 
методиках та інших нормативно-пра-
вових актах, що розробляються з ура-
хуванням вимог положень (націо-
нальних стандартів) і затверджуються 
Кабінетом Міністрів України або Фон-
дом державного майна України. 

Випадки проведення оцінки май-
нових прав ОІВ встановлюються За-

коном України «Про оцінку» та на-
ціональними стандартами з  оцінки 
майна. Національний стандарт № 4 
регулює визначення ринкової вартості 
ОІВ, а саме: літературних та художніх 
творів; комп’ютерних програм; ком-
піляції даних (баз даних); фонограм, 
відеограм, передач (програм) органі-
зацій мовлення; винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків; ком-
понування напівпровідникових виро-
бів; раціоналізаторських пропозицій; 
сортів рослин, порід тварин; комер-
ційних (фірмових) найменувань, тор-
говельних марок (знаків для товарів 
і послуг), географічних зазначень; ко-
мерційних таємниць; інших ОІВ [3]. 
Даний стандарт також використову-
ється при визначенні розміру збитків 
у результаті порушення прав на ОІВ. 

Національний стандарт № 1 та 
Національний стандарт № 4 містять 
вимоги та рекомендації щодо обґрун-
тування бази оцінки, методичних під-
ходів до оцінки, та обґрунтування вис-
новку економічної судової експертизи 
у сфері інтелектуальної власності. База 
оцінки ринкової вартості ОІВ  – це 
комплекс методичних підходів, мето-
дів та оціночних процедур, що відпо-
відають певному виду вартості майна 
та враховують мету оцінки та умови 
використання результатів оцінки [2]. 

Згідно із Законом України «Про 
оцінку», суб’єкти оціночної діяльно-
сті зобов’язані використовувати на-
ціональні стандарти оцінки при ви-
значенні ринкової вартості майна та 
майнових прав не залежно від видів та 
форм власності, у будь-яких випадках 
проведення оцінки. 

Національний стандарт № 1 вико-
ристовується при визначенні ринко-
вої вартості майна та майнових прав 
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суб’єктами оціночної діяльності, а та-
кож особами, які за законодавством 
проводять рецензування звітів про 
оцінку майна. Національний стан-
дарт № 1 встановлює методичні пра-
вила проведення незалежної оцінки 
будь-якого майна з  будь-якою метою 
проведення оцінки. Національні стан-
дарти використовуються для оцінки 
не тільки державного, але і приватно-
го майна.

Національний стандарт № 4 ви-
користовується при визначенні рин-
кової вартості майнових прав інте-
лектуальної власності суб’єктами 
оціночної діяльності, а  також особа-
ми, які за законодавством рецензують 
звіти про майнову оцінку. Стандарт 
застосовується при оцінці розміру 
збитків, завданих у  результаті пору-
шення прав на ОІВ. Загальна частина 
Стандарту визначає основні терміни, 
які вживаються у Стандарті та в інших 
нормативно-правових актах з  питань 
оцінки майна та інтелектуальної влас-
ності, а  саме: авторська винагорода, 
база роялті, комбінований платіж, кон-
трафактна продукція, ліцензійна про-
дукція, ліцензійний платіж, паушаль-
ний платіж, роялті, ставка роялті, строк 
корисного використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, фактичний 
строк корисного використання об’єкта 
права інтелектуальної власності тощо. 
Стандарт містить також специфіку ви-
користання методичних підходів та 
рекомендації з вибору оціночного ме-
тоду; етапи оцінювання майнових прав 
інтелектуальної власності та розміру 
збитків, завданих правовласникам ОІВ.

Проведемо теоретичне досліджен-
ня судової експертизи економічних 
досліджень у  сфері інтелектуальної 
власності. 

Визначення ринкової вартості ОІВ 
у  судово-експертній діяльності по-
требує наукових, технічних або інші 
спеціальних знань. Судовий експерт 
використовує наукові підходи до про-
ведення економічних досліджень та 
працює з  матеріалами справи, на ос-
нові яких отримує нові фактичні дані 
та обґрунтовує висновки. Розвиток су-
дової експертизи та спектру спеціаль-
них знань супроводжується появою 
нових об’єктів та методів досліджень, 
розширенням переліку вирішуваних 
завдань. Зокрема, експертна спеці-
альність 13.9 «Економічні досліджен-
ня у  сфері інтелектуальної власності» 
була затверджена наказом Міністер-
ства юстиції України №4/5 від 17 січ-
ня 2002 р. та спрямована на вирішен-
ня завдань із визначення ринкової 
вартості ОІВ як унікальних об’єктів 
дослідження. Визначено компетенції 
судового експерта з оцінювання інте-
лектуальної власності, які ґрунтуються 
на бухгалтерських, податкових, юри-
дичних положеннях (нормах). Межі 
компетенції судового експерта визна-
чають з урахуванням об’єкта, предме-
та судової експертизи та її завдань. 
Отже, важливим етапом оцінювання 
ринкової вартості ОІВ є  визначення 
предмета експертизи.

На думку О.Р. Шляхова, предмет 
експертного дослідження  – це фак-
тичні дані (факти, обставини спра-
ви), які встановлює експерт на основі 
спеціальних знань та які підтверджу-
ють тісний зв’язок предмета та об’єк-
та і  методик судової експертизи [20]. 
Предмет експертизи визначається 
об’єктом експертного дослідження 
й  питаннями слідчого (суду). Об’єкт 
судової експертизи – джерело (носій) 
інформації, на основі дослідження 
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якого експерт встановлює факти та об-
ставини, що є предметом дослідження. 
О.Р. Шляхов визначив об’єкти судової 
експертизи як «матеріалізовані відпо-
відно до процесуальних норм джерела 
інформації», зокрема, речові докази, 
місце події, зразки для порівняльного 
дослідження. Для кожного роду й виду 
судової експертизи об’єкт є специфіч-
ним [20].

ОІВ є безпосередньо об’єктами екс-
пертного дослідження оцінки ринкової 
вартості прав на ОІВ, під якими розумі-
ють результати творчої діяльності лю-
дини, виражені в  матеріальній формі 
(зафіксовані на будь-якому матеріаль-
ному носії). Об’єктом судової експерти-
зи також може бути ознака (комплекс 
ознак) ОІВ, притаманні даному об’єк-
ту незалежно від властивостей його 
носія. Залежно від завдань експерти-
зи її об’єктом також можуть бути носії 
ОІВ. До ОІВ, крім результатів творчої 
діяльності людини, належать немате-
ріальні об’єкти, що використовуються 
в господарській діяльності (наприклад, 
найменування місця походження това-
ру), однак їх дослідження проводиться 
в  матеріалізований (матеріально фік-
сований) формі. 

Відповідно до завдання судової 
експертизи, її об’єктом слід вважати 
матеріальні (матеріалізовані) пред-
мети (утворення). Експерт проводить 
дослідження їх ознак і  властивостей 
обраними методами та засобами для 
досягнення поставлених перед екс-
пертизою завдань із використанням 
спеціальних знань. Судові експертизи, 
незалежно від їх виду, поводяться згід-
но з  вимогами єдиних процесуальних 
норм та мають єдину юридичну базу. 
При цьому кожен вид судової експер-

тизи має власні, відмінні від інших, 
предмет, об’єкт і методи дослідження.

Предметом судової експертизи сфе-
рі інтелектуальної власності є експерт-
не завдання, поставлене перед експер-
том, що потребує розв’язання протягом 
дослідження на основі необхідних спе-
ціальних знань та відповідних доступ-
них засобів і методів та представлення 
відповідних результатів.

Проведення економічних дослі-
джень у сфері інтелектуальної власності 
передбачає ідентифікацію матеріаль-
ного носія об’єкта та документів, що за-
свідчують майнові права інтелектуаль-
ної власності і  факт видачі дозволу на 
використання об’єкта права інтелекту-
альної власності. Такими документами 
є: ліцензійний договір, договір комер-
ційної концесії, договір про трансфер 
технологій патент, авторське свідоцтво 
СРСР на винахід, свідоцтво, договір 
про створення за замовленням і  вико-
ристання об’єкта права інтелектуаль-
ної власності, договір про передання 
виключних майнових прав інтелекту-
альної власності, інші договори щодо 
розпорядження майновими правами ін-
телектуальної власності, виписка з від-
повідних державних реєстрів, та інші до-
кументи з ідентифікації майнових прав  
інтелектуальної власності [3]. Наявність 
документального підтвердження прав 
інтелектуальної власності дозволяє екс-
перту визначити ринкову вартість ОІВ.

ОІВ як об’єкти судової експертизи 
повинні бути систематизовані та кла-
сифіковані, що підвищить наукову об-
ґрунтованість застосовуваних методів 
і прийомів економічного дослідження. 
Будь-який творчий, інтелектуальний 
продукт може стати ОІВ за умови:

• здатності присвоєння і  відчу-
ження прав на нього;
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• представлення на матеріально-
му носії, щоб відчуження і присвоєння 
прав на ОІВ конкретизували суворо 
позначені структуру, форми і  власти-
вості об’єкта;

• права на користування продук-
том мають бути юридично зафіксова-
ні.

ОІВ є  невіддільним від прав на 
нього, а отже, згідно з Цивільним ко-
дексом України, інтелектуальною 
власністю вважається право «особи 
на результат інтелектуальної, творчої 
діяльності або на інший об’єкт пра-
ва інтелектуальної власності». Право 
на результат творчої діяльності під-
тверджується відповідними юридич-
ними документами, оформленими за 
вибором правовласника згідно з  ді-
ючим законодавством про охорону 
інтелектуальної власності. При цьому 
враховується економічна доцільність 
такого оформлення. Відносини у сфе-
рі управління інтелектуальною влас-
ністю мають свою специфіку відпо-
відно до розглядуваних ОІВ. Зокрема, 
відносини у сфері виключних прав на 
твори у сфері науки і техніки, літера-
тури і мистецтва, регулюються норма-
ми авторського права. Відповідно до 
цих правових норм, ОІВ охороняють-
ся автоматично з  моменту створення 
автором твору, але охороняється як 
об’єкт авторського права лише викла-
дення форми твору. Авторське право 
охороняє форму конкретного втілення 
авторської ідеї, залишаючи саму ідею 
у розпорядженні суспільства [9].

Відносини у сфері виключних прав 
на результати інтелектуальної діяль-
ності, які визначаються не оригіналь-
ністю форми, а оригінальністю змісту, 
регулюються нормами патентного 
права. Правова охорона об’єктів па-

тентного права потребує їх реєстрації 
та проведення експертизи, видачі до-
кумента, що засвідчує наявність права. 
Патентне право охороняє саме зміст 
ідеї, а  не форму її втілення. Об’єкти 
патентного права іменують так само, 
як об’єкти промислової власності.

Відносини у  сфері «службової або 
комерційної таємниця» («ноу-хау») 
регулюються особливими норма-
ми права. Законодавство забороняє 
протиправне розкриття комерційно 
важливих секретів організації, якщо 
власник вживає заходів щодо їх збере-
ження. Не можна заборонити викори-
стання засекреченої інформації тим, 
хто отримав цю інформацію закон-
ним шляхом. Однак, заборонено ви-
користання без згоди правовласника 
інформації, що охороняється як запа-
тентований винахід або об’єкт автор-
ського права.

Джерелом права на конкретний 
результат творчої діяльності є  відпо-
відна норма закону, що визначає пер-
шого правовласника, або положення 
договору між учасниками створення 
цього результату. Кожен подальший 
правовласник зобов’язаний предста-
вити документальне підтвердження 
отримання прав на ОІВ [8].

Виділено чотири основні групи 
ОІВ: об’єкти авторського права, об’єкти 
суміжного права, об’єкти промислової 
власності (право на засоби індивідуа-
лізації учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг), та нетрадиційні ОІВ. 
До об’єктів авторського права нале-
жать: літературні та художні твори, 
комп’ютерні програми, компіляція 
даних (бази даних) та інші об’єкти. 
Об’єкти суміжного права включають: 
літературні, драматичні, музично-дра-
матичні,хореографічні, фольклорні та 
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інші твори; фонограми; відеограми; 
передачі (програми) організацій мов-
лення. Об’єкти промислової власності 
охоплюють об’єкти патентного права 
(винаходи, корисні моделі, промисло-
ві зразки) та об’єкти права на засоби 
індивідуалізації учасників цивільного 
обороту, товарів і послуг (комерційне, 
(фірмове) найменування, торгівельну 
марку (знак для товарів і  послуг), за-
значення походження товарів). Нетра-
диційні ОІВ включають: сорти рослин, 
породи тварин, комерційну таємницю 
(ноу-хау), компонування напівпровід-
никових виробів, наукові відкриття, 
раціоналізаторські пропозиції, сайт, 
доменне ім’я. 

Розроблена систематизація ОІВ 
має на меті узагальнити та забезпечи-
ти потенційного користувача необхід-
ною початковою інформацією у розрі-
зі кожного виду ОІВ, а також врахувати 
чинники, що впливають на ринкову 
вартість ОІВ та випливають з його спе-
цифіки.

Проведення економічних дослі-
джень у  сфері визначення ринкової 
вартості ОІВ для цілей судової екс-
пертизи ґрунтується на формуванні 
системи комплексного організацій-
но-економічного обґрунтування про-
цесу створення і  реалізації прав на 
ОІВ протягом його життєвого циклу. 
У  науковій літературі обґрунтовано 
особливості та проблеми, які потре-
бують формування системи знань для 
вирішення завдань економічного до-
слідження.

Проблема управління ОІВ пов’яза-
на з наступними їх особливостями:

• широкий спектр оцінюваних 
ОІВ, що вимагає від судових експертів 
у  сфері інтелектуальної власності во-
лодіння специфічними знаннями;

• унікальність оцінюваних ОІВ;
• високий рівень невизначеності 

досягнення кінцевого результату на 
кожному етапі створення і  викори-
стання ОІВ;

• специфіка об’єкта управління  – 
людського капіталу, що пов’язаний 
із створенням унікальних особливих 
ОІВ, та потребує неординарних підхо-
дів і методів управління;

• нерозвиненість ринку ОІВ в умо-
вах перехідного періоду в  економіці 
України;

• недосконалість національної 
законодавчої бази у  сфері реєстрації 
і захисту виключних прав на ОІВ.

Отже, специфіка ОІВ потребує осо-
бливих підходів до управління, ба-
гатоаспектного характеру діяльності 
менеджера, що включає в себе дослід-
ницький, організаційний, економіч-
ний, маркетинговий, психологічний 
аспекти. 

Для проведення оцінки майно-
вих прав інтелектуальної власності 
застосовуються дохідний, порівняль-
ний та витратний методичні підходи 
та метод залишку. Витратний підхід 
включає метод прямого відтворення 
та метод вартості заміщення. Порів-
няльний підхід реалізовано шляхом 
методу аналогів продажів. Дохідний 
підхід включає методи прямої і непря-
мої капіталізації. Способи розрахунку 
грошового потоку або доходу під час 
прямої або непрямої капіталізації 
здійснюються методами: переваги 
у  прибутках, розподілу прибутку, до-
даткового прибутку, роялті.

Визначення ринкової вартості 
майнових прав інтелектуальної влас-
ності потребує декількох методичних 
підходів та методів, обґрунтованих 
відповідно до мети оцінки, виду оці-
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нюваної вартості за наявності досто-
вірних інформаційних джерел для 
проведення оцінки. Першим етапом 
при оцінці ОІВ є  визначення мети 
оцінки і, залежно від неї, – виду варто-
сті, яку треба розрахувати. Наступним 
кроком є  вибір методології оцінки, 
тобто загального підходу та конкрет-
них методів оцінки. 

Неможливість або недоцільність 
застосування певного методичного 
підходу, пов’язана з  відсутністю чи 
недостовірністю необхідних для цьо-
го вихідних даних про об’єкт оцінки 
та іншої інформації, окремо обґрун-
товується у звіті про оцінку майнових 
прав. Експерт має право самостійно 
визначати доцільність застосування 
в рамках кожного з методичних підхо-
дів того чи іншого методу оцінки. При 
цьому враховуються база оцінки, обсяг 
і достовірність інформації, необхідної 
для застосування того чи іншого мето-
дичного підходу та методу. 

Висновки. Визначення ринкової 
вартості ОІВ ґрунтується на системі 
міжнародних та українських норм та 
стандартів оцінки майнових прав ін-
телектуальної власності, методичних 
рекомендацій, а  також економічній 
доцільності. Оцінка ринкової варто-
сті є  інструментом і, одночасно, ді-
яльністю експерта, що мають чітко 
визначену мету і  завдання, та сферу 
використання результатів. Основним 
видом вартості, який розглядається 
при оцінці ОІВ, є  ринкова вартість, 
під якою розуміють розраховану суму 
на дату оцінки, за яку інтелектуальна 
власність обмінюється між покупцем 
і  продавцем за комерційною угодою, 
під час якої кожна із сторін діяла 
компетентно, виважено і  без приму-
су. Суб’єкти оціночної діяльності зо-

бов’язані використовувати національ-
ні стандарти оцінки при визначенні 
ринкової вартості майна та майнових 
прав не залежно від видів та форм 
власності, у  будь-яких випадках про-
ведення оцінки. 

Визначення ринкової вартості ОІВ 
у  судово-експертній діяльності по-
требує наукових, технічних або інші 
спеціальних знань. Судовий експерт 
використовує наукові підходи до про-
ведення економічних досліджень та 
працює з  матеріалами справи, на ос-
нові яких отримує нові фактичні дані 
та обґрунтовує висновки. ОІВ є безпо-
середньо об’єктами експертного дослі-
дження оцінки ринкової вартості прав 
на ОІВ, під якими розуміють результа-
ти творчої діяльності людини, вираже-
ні в  матеріальній формі (зафіксовані 
на будь-якому матеріальному носії). 
Проведення економічних досліджень 
у  сфері визначення ринкової варто-
сті ОІВ для цілей судової експертизи 
ґрунтується на формуванні системи 
комплексного організаційно-еконо-
мічного обґрунтування процесу ство-
рення і реалізації прав на ОІВ протя-
гом його життєвого циклу.
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Анотація. Публікація присвячена актуальній проблемі судової експертизи 
об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних з зображенням чи імітацією держав-
них символів, насамперед, Державного Гербу України. Визначаються основні етапи 
становлення та розвитку геральдики і утвердження державних гербів у Західній Єв-
ропі та Україні з часу появи перших достовірно відомих гербів у XII ст. – до сьогоден-
ня. Наголошується, що українські геральдичні традиції почали формуватися з кін. 
XVI  ст., у  контексті утвердження феномену Козацької держави. А Державний Герб 
України, – «Знак Княжої Держави Володимира Великого» – Тризуб, – уперше був за-
тверджений за доби УНР в 1918 р. та відроджений після проголошення Незалежності 
України в 1991 р.

Обґрунтовується висновок про те, що герб (з польск. herb – «спадщина») – це іс-
торично сформоване, згідно з правилами і вимогами геральдики, лінійне, об’ємне 
або площинне зображення, яке втілює політико-правові, військові, етнографічні, 
соціокультурні, економічні, географічні, станові чи родові особливості незалежного 
статусу його власника (держави, міста чи регіону, корпорації або особи чи роду), яка 
проголошується або надається (дарується) у легітимний спосіб у конституціях, спеці-
альних законах, інших правових актах (грамотах, указах, хартіях) і ін. та передається 
в порядку правонаступництва держави, юридичних і фізичних осіб. Робиться висно-
вок, що історично сформована система гербів в Україні репрезентована: державним 
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гербом; гербами земель (областей, регіонів); гербами міст; церковними, універси-
тетськими, цеховими і іншими корпоративними гербами; приватними гербами. До-
сліджуються питання внутрішньої побудови гербів і геральдичних фігур, геометрич-
но-просторове розміщення та колористика гербів. 

Розглядаються питання теорії та практики судової експертизи з питань інтелек-
туальної власності щодо зображення чи імітації торговельною маркою Державно-
го Гербу України і державних гербів зарубіжних країн у межах спеціальності 13.6 – 
«Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговими 
марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». Звертається 
увага на особливості експертного дослідження геральдичних фігур, символів і зна-
ків, у тому числі, вміщених у державних гербах.

Обґрунтовуються підстави для винесення на розгляд судового експерта питання: 
«Чи є торговельна марка ХХХ зображенням чи імітацією Державного Герба Украї-
ни?». Визначаються основні етапи такого експертного дослідження, особливості його 
проведення судовими експертами, а також встановлюються основні ознаки об’єктів 
відповідного експертного дослідження. 

Ключові слова: судова експертиза з  питань інтелектуальної власності, торго-
вельна марка, герб, державний герб, геральдика, імітація.
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IMAGE OR IMITATION OF THE STATE COAT OF ARMS 
OF UKRAINE AND OTHER COAT OF ARMS WITH THE 

TRADEMARK: CONCEPTS, OBJECTS AND THEIR SIGNS, 
QUESTIONS, STAGES OF EXPERT RESEARCH  

AND THEIR CONTENT

Annotation. The publication is devoted to the current problem of forensic examina-
tion of intellectual property related to the image or imitation of state symbols, primarily 
the State Emblem of Ukraine. The main stages of formation and development of heraldry 
and approval of state coats of arms in Western Europe and Ukraine since the appearance of 
the first reliably known coats of arms in the XII century – to date. It is noted that Ukrainian 
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heraldic traditions began to take shape from the end. XVI century, in the context of the es-
tablishment of the phenomenon of the Cossack state. And the State Emblem of Ukraine – 
“Sign of the Princely State of Volodymyr the Great” – Trident, – was first approved during 
the UPR in 1918 and revived after the proclamation of Ukraine’s independence in 1991.

The conclusion is substantiated that the coat of arms (from the Polish herb – “heri-
tage”) is a historically formed, according to the rules and requirements of heraldry, linear, 
three-dimensional or planar image, which embodies political, legal, military, socio-cul-
tural, economic, geographical, status or generic features of the independent status of its 
owner (state, city or region, corporation or person or family), which is proclaimed or grant-
ed (given) in a legitimate manner in constitutions, special laws, other legal acts (charters, 
decrees, charters) and others and transferred by way of succession of the state, legal enti-
ties and individuals. It is concluded that the historically formed system of coats of arms in 
Ukraine is represented by: the state coat of arms; coats of arms of lands (regions, regions); 
coats of arms of cities; church, university, guild and other corporate emblems; private 
coats of arms. The issues of internal construction of coats of arms and heraldic figures, 
geometric-spatial arrangement and color of coats of arms are investigated.

The issues of theory and practice of forensic examination of intellectual property on 
the image or imitation of the State Emblem of Ukraine and state emblems of foreign coun-
tries within the specialty 13.6 – “Research related to commercial (brand) names, trade-
marks and trademarks are considered services), geographical indications “. Attention is 
paid to the features of expert research of heraldic figures, symbols and signs, including 
those placed in state coats of arms.

The grounds for submitting to the forensic expert the question: “Is the trademark XXX 
an image or imitation of the State Emblem of Ukraine?” Are substantiated. The main stag-
es of such expert research, features of its carrying out by judicial experts are defined, and 
also the basic signs of objects of the corresponding expert research are established.

Key words: forensic examination on intellectual property issues, trademark, coat of 
arms, state coat of arms, heraldry, imitation.

Постановка проблеми. Розви-
ток судової експертизи об’єктів права 
інтелектуальної власності в  Україні 
демонструє усталену тенденцію щодо 
диверсифікації об’єктів, предмету та 
питань у  межах найбільш витребува-
них судовою практикою (а, відповід-
но, і життям у сфері приватно-право-
вих відносин) спеціальностях судової 
експертизи. До таких спеціальностей, 
поза сумнівом, відносимо і  спеціаль-
ність 13.6  – «Дослідження, пов’язані 
з  комерційними (фірмовими) найме-
нуваннями, торговими марками (зна-
ками для товарів і послуг), географіч-
ними зазначеннями». 

Зазначена тенденція вимагає 
нагального реагування науковців 
і  судових експертів у  частині науко-
во-методологічного і  методичного 
забезпечення судово-експертної ді-
яльності в сфері інтелектуальної влас-
ності. У  цьому контексті Науково-до-
слідний центр судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності Мі-
ністерства юстиції України завершує 
виконання НДР VII.1.1-2020/2 «Розроб-
ка методики дослідження торгівельних 
марок (знаків для товарів та послуг)», 
яка є логічним продовженням загаль-
ної «Методики проведення експертних 
досліджень, пов’язаних із засобами ін-
дивідуалізації» (реєстр. № 13.06.01 від 
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23.03.2018) [1]. Поряд з традиційними 
питаннями, у межах зазначеного НДР 
досліджуються й  питання про зобра-
ження та імітацію торговельною мар-
кою Державного Герба України.

Як відомо, Закон України «Про 
охорону прав на знаки для товарів 
і послуг» у ст. 6 установлює, що «… не 
можуть одержати правову охорону по-
значення, які зображують або іміту-
ють: державні герби, прапори та інші 
державні символи (емблеми)» [2]. Оче-
видно, що в  Україні, в  першу чергу, 
йдеться про зображення та імітацію 
Державного Герба України.

Згідно з нормативним змістом ча-
стин першої, третьої та четвертої  ст. 
20 Конституції України, в Україні вста-
новлюється 1) малий Державний Герб 
України  – «Знак Княжої Держави Во-
лодимира Великого» і 2) великий Дер-
жавний Герб України, головним еле-
ментом якого є малий Державний Герб 
України і  Герб Війська Запорізького. 
При цьому, відповідно до частини шо-
стої ст. 20 Конституції України, «Опис 
державних символів України та поря-
док їх використання встановлюються 
законом, що приймається не менш як 
двома третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України» [3].

Складність предмету та процедури 
законодавчої діяльності парламенту 
в сфері унормування опису та порядку 
використання Державного Гербу Укра-
їни має своїм наслідком відсутність 
у системі чинного законодавства спе-
ціальних законів про Державний Герб 
України, як малий, так і  великий. До 
сьогодні це питання регулюється По-
становою Верховної Ради України від 
19 лютого 1992 р. № 2137-XII «Про Дер-
жавний герб України» [4].

Утім, у 30-у річницю Незалежності 
України парламент прийняв у першо-
му читанні Проєкт Закону про вели-
кий Державний Герб України (№ 5712 
від 29.06.2021), поданий Президентом 
України В. Зеленським [5]. Прийняття 
згаданого законопроекту зумовило 
активізацію давнього дискурсу в  на-
уковому та експертному середовищі 
щодо зображення та опису великого 
Державного Гербу України, що вба-
чається закономірним, з  огляду на 
важливість предмету правового регу-
лювання. Адже, великий Державний 
Герб України повинен втілити поступ 
національного державотворення від-
повідно до усталених вимог і  правил 
геральдики.

Водночас, слід констатувати 
і  зростання в  контексті реалізації за-
конодавчої ініціативи Президента 
України інтересу до проблем гераль-
дики («гербознавства») як у  фахівців, 
так і  у громадян і  юридичних осіб 
в цілому. Можемо також передбачити, 
що й існуючий малий Державний Герб 
України і затверджений у майбутньо-
му спеціальному законі великий Дер-
жавний Герб України будуть відтворю-
ватися та імітуватися в  торговельних 
марках, що зумовить відповідні судові 
спори із залученням судових експер-
тів з питань інтелектуальної власності. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідження питань ге-
ральдики і  правил використання ге-
ральдичних символів, зокрема дер-
жавної геральдики, мають прадавні 
витоки. Це, зокрема, роботи відомих 
знавців геральдики Ю. Арсеньєва [6], 
П. фон Вінклера [7], О. Лакієра [8],  
В. Лукомського та М. Тіпольта [9] й ін., 
видані в XIX ст. – на поч. XX ст. Роботи 
цих учених започаткували наукові до-
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слідження з гербознавства на теренах 
колишньої російської імперії, до скла-
ду якої входили тривалий час і Україн-
ські землі.

У наведеному дослідженні також 
використано роботи сучасних укра-
їнських гербознавців. Зокрема, мо-
нографії А. Гречила, Ю. Савчука та  
І. Сварника «Герби міст України (XIV – 
I пол. XX ст.)» [10], А. Гречила та Б. За-
вітія «Наш герб. Українські символи 
від княжих часів до сьогодення» [11], 
В. Румянцева «Емблеми земель і  гер-
бів міст Лівобережної України пе-
ріоду феодалізму» [12], дисертаційне 
дослідження М. Шукатки «Геральдич-
ний декор в  архітектурі Львова кінця 
XVI – початку XXI ст.» [13], публікації 
К. Лобка [14] та ін. українських, а також 
зарубіжних дослідників геральдики  
(М. Пастуро [15] і ін.). 

При підготовці цієї публікації 
також використані публікації укра-
їнських адвокатів і  судових експер-
тів, які досліджували проблематику 
відтворення в  торговельних марках 
державних символів і  судових спорів 
з цього питання. Зокрема публікації С. 
Барабашина [16] та ін.

Формулювання мети статті. Ме-
тою цього дослідження є формування 
науково-методологічних і  методич-
них основ судової експертизи з  пи-
тань інтелектуальної власності при 
вирішенні питань щодо зображення 
чи імітація торговельною маркою Дер-
жавного Герба України та інших дер-
жавних гербів. 

Виклад основного матеріалу. 
Як відомо, геральдика має давні, хоча 
й  в  цілому достовірно встановлені 
в  часі витоки. За свідченнями уче-
них-гербознавців вона нараховує 9 
століть історії. Щодо цього М. Пастуро 

пише: «У першій половині XII ст. у За-
хідній Європі практично повсюдно, але 
головним чином в областях, що розта-
шовані між Лаурою і  Рейном, виника-
ють нова емблематична система, яка 
докорінно трансформувала всі ембле-
матичні і  символічні практики серед-
ньовічного суспільства  – геральдика» 
[15, с.  227]. Ця емблематична система 
з’єднувала в  одне ціле індивідуальні, 
родинні, конфесійні та феодальні ста-
туси власників гербів. Вони стали про-
кламацією соціального статусу свої 
господарів, насамперед, у  соціально 
однорідних верствах аристократії. 
Адже для селян і ремісників всі арис-
тократи були вищими за них у  соці-
альній драбині вже за визначенням. 

При цьому, герби з’являються в За-
хідній Європі, як пише М. Пастуро не 
ex nihilo («нізвідки»), а  в  силу різних 
умов і причин та в формі злиття інших, 
попередньо утворених символів і емб-
лем, які характеризували соціальний 
статус правителів і  аристократів. Це, 
зокрема, емблеми, які зображувались 
на знаменах (всі різновиди vexilla), 
монетах, щитах і печатках іще в Схід-
них деспотіях, державах Античності та 
племенах варварів, які завойовували 
Західну Римську імперію.

У XI ст. в Європі з’явилися т.з. «роз-
мовляючі» емблеми, «… зображення 
на яких перегукуються з прізвищем їх 
володаря: bar, риба-вусань – у  графів 
Бара; boules, кулі («кружальця», «кіль-
ця» у термінах геральдики) – у графів 
Булонських; falke, сокіл, – у впливово-
го сімейства Фалькенштейн. Врешті, 
від бойових щитів походять: тради-
ційна трикутна форма геральдичного 
щита, використання хутр (білки і гор-
ностаю), а  також низка геометрич-
них фігур (права пов’язка для носіння 
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щита (guige), хрест, глава, пояс, клей-
ма), успадковані від самої структу-
ри цих щитів. Великий щит, на якому 
в  кін. XI – на поч. XII  ст. з’являються 
перші геральдичні знаки, мав мигда-
левидну, вигнуту за вертикальною віс-
сю форму, загострену донизу, так, щоб 
його можна було встромляти у землю» 
[15, с. 229-230].

Відповідні геометричні форми 
щита (у вжитку залишались і  круглі 
щити каролінгських воїнів, але в XII ст. 
вони використовувались переважно 
піхотою), у тому числі й розміщена по-
середині виступаюча металева бляха 
(bocie), яка на святкових щитах місти-
ла витончену чеканку, стали джерелом 
для геральдики Середньовіччя. При 
цьому, герби уже із XIII  ст. пошири-
лись не лише серед вищої аристократії 
(королі, князі, графи, барони), а й ста-
ли невід’ємним атрибутом середніх 
і дрібних дворян. 

Дослідники-гербознавці виокрем-
люють різні передумови появи 
і  утвердження державних гербів. До 
прикладу, О. Лакієр вважає, що такими 
передумовами були: 1) розвиток ли-
царства та установ, тісно пов’язаних із 
ним; 2) турніри і обряди, тісно з ними 
пов’язані; 3) хрестові походи [8, с. 28]. 
У свою чергу, Ю. Арсеньєв вважає гер-
би «продуктом християнської епохи і, 
разом із тим, середньовічної європей-
ської культури, хоча в основу їх розвит-
ку могли ввійти, як елементи, деякі пе-
режитки побуту народів стародавнього 
світу, а надалі … ними були сприйняті 
й нові образи, занесені в Західну Європу 
переважно зі Сходу» [6, с. 2].

При цьому, як зазначав Ю. Арсеньєв, 
геральдику пов’язують насамперед із 
Готичним стилем і  стилем Відроджен-
ня, тоді як стиль Рококо хоча й зустрі-

чається в гербах, але геральдика у цей 
час уже занепадає [6, с.  8]. Українські 
дослідники геральдики звертають ува-
гу на особливості походження «гербів 
українського лицарства», які виникли 
«задовго до появи епохи, образно ка-
жучи, геральдики» і  що позначували 
родову, а пізніше і приватну власність 
(хрести, свастики, кола, ромби, три-
кутники тощо) [10, с. 13]. Існують і інші 
гіпотези та припущення щодо переду-
мов утвердження гербів.

Разом із тим, сучасний французь-
кий дослідник геральдики М. Пастуро 
пише щодо походження гербів таке:

«На сьогодні історики остаточ-
но дійшли до висновку, що виникнення 
гербів не має жодного стосунку ні до 
хрестових походів, ні до Сходу, ні до вар-
варських нашесть, ні до рун, ні до гре-
ко-римської Античності, і що пов’язано 
це, з одного боку, зі змінами у західному 
суспільстві після 1 000 року, а з іншого, – 
з  еволюцією воїнського спорядження 
з кін. XI – до сер. XII ст. … Західні воїни, 
які стали практично невпізнаваними 
в  обличчя через кольчужний капюшон 
(що закривав підборіддя) і  шоломів із 
наносниками (що спускалися на облич-
чя) с 1080-1120-х років поступово (саме 
поступово) починають зображувати на 
обширній пласкій поверхні своїх щитів 
геометричні, зооморфні чи квіткові фі-
гури, які під час бою служать їх розпіз-
навальним знаком» [15, с. 228-229]. 

Зображення на щитах, які були ос-
новою гербів, після дотриманням їх 
форми і  структури: 1) поле (champs); 
2) барви (les emaux) і  3) зображення 
(les figures) [8, с. 29], трансформувались 
у справжні герби лише після усталення 
правил геральдики та імплементації 
цієї емблематичної системи у  фео-
дально-ленну систему Західної Європи. 
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По-суті, ця система формалізувала то-
гочасні феодально-аристократичні 
форми європейських держав. А герби 
монархів з  часом утвердилися одно-
часно й  у  якості гербів європейських 
держав. О. Лакієр також пише, що уже 
починаючи із XVI ст., із значним спіз-
ненням від держав Західної Європи, 
у процесі державотворення в Московії 
(так само, як і  Речі Посполитої) герби 
стають атрибутом державності, а також 
емблемами міст [8, с. 6]. 

Іще одним чинником розвитку ге-
ральдики і впровадження у життя країн 
Європи державних гербів стали збірки 
описів гербів. Такі описи позначуються 
спеціальним терміном  – блазонуван-
ня. Так, у XIII-XV ст. з’являються перші 
рукописні збірки, які містили описи 
гербів. Йдеться про т.з. «гербарі», які 
складалися герольдами (це слово, з нім. 
Heer-alt  – «ветеран») в  науковий обіг 
ввів П. фон Вінклер [7, с. 2]) для потреб 
лицарських турнірів, воєн, посольств, 
військових походів тощо. Описи гербів 
традиційно здійснювалися французь-
кою мовою, що зумовлювалось широ-
ким розвитком геральдики у  Франції. 
Герольди також слідкували за вірним 
зображенням і  використанням гербів, 
унеможливлювали незаконне викори-
стання гербів.

Утім, геральдика як наука склалася 
дещо пізніше, починаючи із XVII  ст., 
коли її почали викладати у вищих на-
вчальних закладах. Положення гер-
бознавства як науки уперше були опу-
бліковані в  роботах Фавена (1620  р.) 
[7, с. 8], ученого-єзуїта К.-Ф. Менестріє 
(1659  р.) [8, с.  25], Ж. де Маліверна 
(Марбург, 1685 р.) [10, с. 13] і ін. 

Утвердження геральдичних тради-
цій і  гербів в Україні має відмінності 
від аналогічних процесів у  Західній 

Європі. Формування доктрини і прак-
тики України, як Козацької держави, 
за часів входження після Люблінської 
унії 1569  року значної частини Укра-
їнських земель до складу Речі Поспо-
литої, що проіснувала до 1795  року. 
Система геральдики у Речі Посполитої 
була відмінною від вище описаної за-
хідно-європейської системи.

Прототипом польських гербів були 
прості зображення на знаменах (під-
кова, стріла, хрест, зірка тощо) під 
якими шляхта збирала ополчення. 
У XVI-XVII ст. у Польщі були сприйняті 
правила західно-європейської гераль-
дики, які й були застосовані для тран-
сформації прадавніх польських гербів 
згідно з правилами класичної гераль-
дики. 

У цей час, наприкінці XVI  ст., 
в  Україні утвердився універсальний 
символ, що з часом набув значення та 
функцій державного герба,  – зобра-
ження козака з  мушкетом на плечі. 
Першочергово цей герб застосовував-
ся виключно Військом Запорізьким, 
але в процесі козацьких воєн, зокрема 
т.з. «Столітньої козацько-шляхетської 
війни» (за П. Кулішем), перетворив-
ся на загальноукраїнський символ, 
а в часи Хмельниччини – на герб Геть-
манщини. Також, за свідченням укра-
їнських дослідників, козак з мушкетом 
був відомий в історичних джерелах, як 
«Герб Малоросії» тощо [10, с. 15].

У XVII  ст. в  Україні започаткову-
ються засади державних символів 
і  основи гербознавства. Як відомо, 
у 1667 р. за Андрусівським перемир’ям 
землі України були поділені між Поль-
щею та Росією. Зазначений чинник 
вплинув на формування української 
політичної, військової та духовної 
еліти, а також сприяв розвитку автен-
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тичної геральдики, яка мала прокла-
мувати українську еліту, насамперед 
керівну козацьку верству. «І якщо на 
Правобережжі збереглися польські ге-
ральдичні традиції, то на Лівобережжі 
все більшого впливу почали набувати 
традиції російські. Починаючи з 1722р., 
проблемами геральдики в  Росії стала 
займатись спеціально створена Ге-
рольдмейстерська контора» [13, с.  40]. 
Разом із тим, козацьке герботворен-
ня взяло від названих геральдичних 
систем здебільшого саму ідею герба, 
зразки його зовнішнього оформлення, 
зокрема, традиційні геральдичні еле-
менти, їх сенси.

Так К. Лобко пише, що серед 
найістотніших ознак герботворення 
українського козацтва, що найяскра-
віше вирізняє його з-поміж інших 
геральдичних систем, варто назвати 
наявність у  більшості гербів козаць-
кої доби (причому як у  державних, 
і родових, так і земельних та міських) 
зображень зброї або символів військо-
вої доблесті, мужності, шляхетності та 
перемоги. Герби, були прості за своєю 
композицією, вміщали такі елементи 
зображення, як шаблі чи мечі, стріли, 
хрести, півмісяці, підкови і т. ін., часто 
вони були чорно-білими. «Більшість 
цих гербів не мали лицарських шоломів, 
а щит, як правило, відтворював зовніш-
ній вигляд печатки, тобто мав форму 
овалу, багатокутника чи розгорнутого 
пергаменту. Козак-лицар, його звитяж-
на зброя та рицарські чесноти  – ось 
центральна постать та основні сюже-
ти козацької геральдики» [14, с. 122].

Після входження в  кін. XVIII  ст. 
Українських земель до складу Росій-
ської та Австро-Угорської імперії укра-
їнська автентична геральдика зазнала 
занепаду та потрапила під вплив наз-

ваних імперій. Водночас, збереглися 
герби міст і земель, які входили до Ав-
стро-Угорської імперії. Вони розгля-
далися не лише як символ мiста, а як 
iсторична спадщина, до якої належить 
ставитися з  повагою i пошаною. На 
державному рiвнi цiсарськими привi-
леями було затверджено ряд давнiх 
гербiв – наприклад, Чернiвцiв (1908 р.). 
У кін. XIX ст. iсторичнi герби практич-
но не зазнали нiяких змiн за винятком 
однiєї  – всi герби були зображенi на 
французькому щитi. Були також ство-
ренi земельнi герби Австро-Угорщини, 
серед яких – герби Галичини й Букови-
ни [13, с. 42].

Щодо Російської імперії, то до 
1917  року державний герб був пред-
ставлений двоголовий чорний орел, 
який прибув із Візантії після одружен-
ня Іоана III з Софією Палеолог. До того 
символом Московії був вершник на 
коні, який пронизує списом дракона 
(змія). Після запровадження двоголо-
вого орла старий герб почав розмі-
щуватися на малому щитку на грудях 
орла, а  герби підкорених земель – на 
щитках, розміщених на крилах орла.

З розвитком міжнародних відно-
син, починаючи із IX  ст., геральди-
ка, за влучним твердженням Ю. Ар-
сеньєва, стає своєрідною «символічною 
міжнародною мовою, оскільки у  тих 
державах, де вона існує, ми зустрічаємо 
в ній одні й ті самі фігури і емблеми, що 
передають з  роду в  рід високі понят-
тя релігії, рицарської честі та любові 
до батьківщини» [7, 100]. Унормовані 
в  національних актах державні герби 
і  їх описи стають «міжнародними ві-
зитівками» більшості існуючих на той 
час держав світу. 

Після завершення Першої світової 
війни і краху чотирьох імперій, – Ав-
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стро-Угорської, Російської, Німецької 
та Оттоманської,  – Україна уперше, 
з  часів Київського князівства, вибо-
рола свою національну державність. 
У  роки національно-визвольних зма-
гань поч. XXI ст. гербом УНР у берез-
ні 2018  року, за пропозицією М. Гру-
шевського, було затверджено золотий 
Тризуб Рюриковичів на синьому полі 
[10, с.  15]. Це геральдичне зображен-
ня символізувало віковий зв’язок УНР 
з Київським князівством.

За часів входження України до скла-
ду колишнього СРСР (1922-1991  рр.) 
геральдика вважалась пережитком 
буржуазного ладу. Хоча, у  «Енцикло-
педії держави і права» (1925-1927 рр.) 
зустрічаємо доволі розгорнуту та зміс-
товну статтю К. Дуніна-Борковського 
«Герб», в  якій досліджується історія 
геральдики, зміст категорії «герб» і  її 
ключові ознаки, а  також опис радян-
ської геральдики [17, с. 566-580].

На зміну усталеним правилам 
і  символам класичної європейської 
геральдики більшовики у  перші  роки 
радянської влади запровадили власну 
«неканонічну» систему символів ра-
дянської влади (п’ятикутна зірка, серп 
і  молот, колоски пшениці тощо), яка 
до того ж, категорично не сприйма-
ла елементи канонічної конфесійної 
символіки. «Всесоюзний герб є  ембле-
мою поширення влади праці та комуніс-
тичних ідеалів у  всьому світі. … Такий 
герб зрозумілий кожному працівникові 
та глибоко ненависний капіталізму 
та імперіалізму всього світу. Сам ма-
люнок герба вирізняється скромністю, 
поєднаною з  витонченістю, що й  має 
відрізняти радянський герб від гербів 
інших країн з їх квітчастою пишністю, 
марнославством, гордовитістю та 

всіма атрибутами імперіалізму» [17, 
с. 579], – писав К. Дунін-Борковський.

Відзначимо, що після Другої сві-
тової війни з’явилися такі авторитетні 
міжнародні організації як Організація 
Об’єднаних Націй, Рада Європи, Єв-
ропейський Суд з  прав людини, Між-
народний Олімпійський Комітет і  ін. 
Більшість із них прокламували свої 
власні емблеми, наближені за сво-
їм втіленням до гербів. Це посилило 
впізнаваність відповідних суб’єктів 
міжнародних відносин. Але, проблема-
тика «міжнародних гербів» або ж «гер-
бів міжнародних організацій», у тому 
числі й Мальтійського ордену, зберіга-
ють до сьогодні дискусійний характер. 

Із проголошенням незалежності 
України в  1991 році почався процес 
відродження національних геральдич-
них традицій часів династії Рюрико-
вичів та доби УНР-ЗУНР. Державним 
символом України спочатку фактично, 
а з 1992 року й юридично [4] стає «Знак 
Княжої Держави Володимира Велико-
го» – Тризуб. 

До чинної Постанови Верховної 
Ради України від 19 лютого 1992 року 
«Про Державний герб України» дода-
ються кольорове та чорно-біле зобра-
ження малого Державного Герба Укра-
їни, які складаються із стилізованого 
зображення (застосування умовно-де-
коративних прийомів зображення 
в  образотворчому мистецтві) тризу-
ба, розміщеного на тлі стилізованого 
зображення щита. Основним елемен-
том є  зображення Тризуба,  – Знака 
Княжої Держави Володимира Велико-
го,  – лінійного малюнка, виконаного 
за допомогою жирних ліній золотаво-
го або чорного кольору [4]. Зображен-
ня щита на малому Державному Гербі 
України є контурним лінійним малюн-
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ком з заливкою або без неї, в залежно-
сті від варіанту виконання.

У 1996 р. Конституція України у ст. 
20 закріпила положення про малий 
Державний Герб України і  великий 
Державний Герб України [3]. Утім, до 
сьогодні спеціального закону про Дер-
жавний Герб України, передбаченого 
Основним Законом безпосередньо, не 
прийнято. 

Гербознавці по різному визнача-
ють зміст категорії «герб». Згадуваний 
дослідник К. Дунін-Борковський пи-
сав, що слово «герб» має слов’янське 
походження (французькою – armoiries, 
німецькою  – wappen) і, зі строполь-
ської herb означає «гора», «пагорб», 
«носимо зверху» [17, с. 570].

В «Юридичній енциклопедії» ка-
тегорія «герб» (з польск. herb, від. нім. 
erbe  – «спадщина») визначається як, 
«… символічний знак, що відображає 
політичні та історичні ідеї, географіч-
ні особливості, господарську специфіку 
країни або частину її території, ста-
нову відзнаку особу чи генеалогію роду. 
Герби поділяються за категоріями: 
державні та земельні (міст, областей, 
провінцій тощо), корпоративні (напри-
клад, герби середньовічних цехів), родові 
герби, відомі з 3 тис. до н.е. … Найдав-
нішими гербами України є родові герби 
української знаті. Відомі герби княжих 
родів (Київських, Галицько-Волинських, 
Чернігівських і  ін.), козацької старши-
ни» [18, с. 577].

Схожі визначення наводяться і  в 
науковій літературі з  геральдики. Зо-
крема, українські дослідники у  сфері 
гербознавства визначають, що герб  – 
це «усталене відповідно до законів ге-
ральдики символічне зображення , що 
належить державі, місту, інституції 
чи особі (роду) й  передається в  спадок. 

Герб – символ незалежності й  підкрес-
лює особливий суспільно-правовий ста-
тус свого власника» [10, с. 13].

Узагальнюючи наведене, можна 
зробити висновок, що герб (з поль-
ск. herb – «спадщина») – це історично 
сформоване, згідно з правилами і ви-
могами геральдики, лінійне, об’ємне 
або площинне зображення, яке вті-
лює політико-правові, військові, соці-
окультурні, економічні, географічні, 
станові чи родові особливості неза-
лежного статусу його власника (дер-
жави, міста чи регіону, корпорації або 
особи чи роду), яка проголошується 
або надається (дарується) у  легіти-
мний спосіб у конституціях, спеціаль-
них законах, інших правових актах 
(грамотах, указах, хартіях) і ін. та пере-
дається в порядку правонаступництва 
держави, юридичних і фізичних осіб. 

Герби відрізняються своєю багато-
манітністю. У різних державах світу на 
різних етапах їх історичного розвитку 
існували цілі системи гербів. Фахівці 
у сфері геральдики, зокрема О. Лакієр, 
визначають виокремлюють наступні 
із них: 1) герби коронованих глав дер-
жав, які одночасно є  гербами самих 
держав; 2) герби держав із додаванням 
гербів інших держав, які до оголошен-
ня незалежності входили до складу 
метрополії; 3) даровані за воїнську 
звитягу та інші заслуги перед держа-
вою монарші герби, які додаються до 
родових гербів обдарованих осіб (лілії 
у  абсолютиській Франції, двоголовий 
орел у  Російській імперії); 4) герби 
різних інституцій Західної Європи: 
архієпископств, єпископств, капітулів, 
університетів, громад, компаній і кор-
порацій; 5) герби посадової особи, 
яка управляє землями, лицарськими 
палатами ; 6) родові герби, які разом 
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із аристократичним титулом переда-
ються в спадщину; 7) герби для позна-
чення родинних зв’язків, коли поєд-
нуються родинні герби представників 
двох сімей; 8) присвоєння (передача) 
гербу іншій особі з дозволу Верховної 
Влади; 9) формування гербу особою 
приведеною до дворянства із обран-
ням емблеми, яка найбільше асоцію-
ється з заслугами перед державою, за 
які особа отримала аристократичний 
титул [8, с. 34-35]. Але, така розгорну-
та система гербів була властива зде-
більшого державам із розвиненими 
станово-аристократичними система-
ми і давніми традиціями геральдики. 
Більшість із таких гербів були актуаль-
ними до поч. XX ст.

В Україні історично сформова-
на система гербів репрезентована: 
1) державним гербом; 2) гербами зе-
мель (областей, регіонів); 3) гербами 
міст; 4) церковними, університет-
ськими, цеховими і  іншими корпо-
ративними гербами; 5) приватними 
гербами (за часів феодалізму існували 
сотні шляхетних українських родів, 
які вели свої початки від Рюриковичів, 
Ольгердовичів, Гедиміновичів і ін., які 
в XIV ст. з утратою Україною держав-
ності загинули, чи перейшли в литов-
ське, польське чи російське дворянство 
[10, с. 16]). За часів незалежності акту-
альним в  Україні є  Державний Герб 
України і герби міст України. 

У контексті цього дослідження від-
значимо, що герби є  не лише об’єм-
ними або площинними зображен-
нями, а  й  такими зображеннями, які 
комплексно поєднують в собі визнані 
геральдичні елементи. Герб має влас-
ну побудову, зумовлену вимогами 
і  правилами геральдики. Він склада-
ється з наступних елементів: 1) щита; 

2) шолома; 3) нашоломника; 4) коро-
ни (шапки); 5) намету; 6) щитотри-
мача; 7) девізу; 8) мантії і  9) шатра 
(сіней) [17, с. 570-574]. О. Лакієр також 
виділяв такий елемент гербу, як «снур-
ки»  – «гірлянди із листя і  квітів, що 
оточували щит у жіночому гербі, довго 
були символом дівочості чи вдівства їх 
володарки» [8, с. 49].

У свою чергу, на щиті розміщують-
ся гербові фігури (символи). Це мо-
жуть бути люди і ангели, реальні (орел, 
ворон, кінь, лев, олень, вовк, медвідь, 
кабан, віл, корова, бик, вівця, ягня) та 
фантастичні (єдиноріг, фенікс, гриф, 
дракон, сирена, гідра, гарпія) твари-
ни, квіти (троянди, лілії і інші елемен-
ти флори (дуб, олива, сосни), зброя, 
кораблі, річки, хрести і  інші релігійні 
символи, підкови, зірки, сонце, місяць 
і напівмісяць, тризуби і ін. 

При цьому геральдичні фігури на 
щиті розміщуються не в  довільному 
порядку, а з дотриманням геральдич-
них правил і  пропорцій розташуван-
ня, які є композиційним засобом спів-
відношення частин цілого між собою. 
Адже герб має «заговорити» до умов-
ного глядача, презентуючи політи-
ко-правовий і соціальний статус свого 
власника. Тому, при аналізі гербу слід 
звертати увагу на: а) його смисловий 
зміст, б) геометрію вміщених у ньому 
геральдичних фігур, в) наявність або 
відсутність у  цих фігурах симетрії, 
г) поєднання кольорів або тонів гер-
бу. Слід також звернути увагу на те, що 
особливості зображення гербу поля-
гає в  тім, що визначення його сторін 
здійснюється від гербу до глядача, а не 
навпаки.

Щодо кольорів і тонів, то на почат-
ку геральдика визнавала лише чотири 
кольори: червоний, синій, білий і чор-
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ний. У подальшому до них доєдналися 
іще зелений, жовтий (або золотий), лі-
ловий (чи пурпурний), і (в англійський 
гербах) помаранчевий. Ці кольори 
передаються фарбами, які мають наз-
ву 1) фініфіть; 2) метал; 3) хутра (біл-
ки і  горностая) [17, с.  574]. Із металів 
у  гербах традиційно використовують 
такі дорогоцінні метали, як золото 
та срібло. Відповідно використання 
в  зображенні герба «негеральдичних» 
кольорів і  тонів ставить під сумнів 
можливість віднесення такого зобра-
ження до геральдичних гербів. 

До того ж, як писав О. Лакієр, згідно 
із усталеними правилами геральдики, 
емблема, раз втілена в  гербі відомої 
особи чи відомої родини, й за нею за-
кріплена, не може довільно підляга-
ти будь-яким змінам: ні одна риса не 
може бути ні доданою, ні скасованою 
без порушення цілісності герба [8, с. 46]. 

Загальновідомість і  авторитет 
державних гербів роблять їх прива-
бливими для зображення та імітації 
в  торговельних марках. Як доводить 
судово-експертна практика Науко-
во-дослідного центру судової експер-
тизи з  питань інтелектуальної влас-
ності Міністерства юстиції України, 
одним з питань, що може бути постав-
лене перед експертом при проведенні 
експертизи об’єктів інтелектуальної 
власності в  судовому або досудовому 
провадженні в  межах спеціальності 
13.6 є  наступне питання «Чи є  торго-
вельна марка ХХХ зображенням чи імі-
тацією Державного Герба України?».

Легітимність цього питання об-
ґрунтована пунктом 3.3. Постанови 
Пленуму Вищого Господарського суду 
України від 23.03.2012 №5 «Про деякі 
питання практики призначення су-
дових експертиз у  справах зі спорів, 

пов’язаних із захистом права інтелек-
туальної власності», який встановив: 
«З урахуванням обставин справи та 
суті спору господарські суди за допомо-
гою експертного дослідження мають 
з’ясовувати фактичні дані щодо наяв-
ності чи відсутності підстав для відмо-
ви у наданні торговельній марці право-
вої охорони. З метою такого з’ясування 
слід вирішувати, зокрема, питання про 
те, чи торговельна марка:

є зображенням чи імітацією дер-
жавного герба, прапора чи іншого дер-
жавного символу (емблеми); офіційної 
назви держави; емблеми, скороченого 
або повного найменування міжнародних 
міжурядових організацій; офіційного 
контрольного, гарантійного та про-
бірного клейма, печатки; нагороди чи 
іншої відзнаки» [19].

Постановка такого питання пе-
ред судовим експертом, передбачає 
проведення дослідження щодо відпо-
відності досліджуваного позначення 
абсолютним підставам відмови у  на-
данні правової охорони. Його тлума-
чення зумовлюється нормативним 
змістом частини першої  ст. 6 Закону 
України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і  послуг», а  саме: «Не мо-
жуть одержати правову охорону позна-
чення, які зображують або імітують:

державні герби, прапори та інші 
державні символи (емблеми);

…
Такі позначення можуть бути 

включені до торговельної марки як еле-
менти, що не охороняються, якщо на 
це є  згода відповідного компетентного 
органу або їх власників. Компетентним 
органом з  надання дозволу на викори-
стання в торговельній марці офіційної 
назви та міжнародного літерного коду 
держави Україна є  колегіальний орган, 
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утворений Національний орган інте-
лектуальної власності (НОІВ)» [2].

До внесення 20 липня 2020  року 
змін до частини першої  ст. 6 Закону 
України «Про охорону прав на зна-
ки для товарів і  послуг», в  якій було 
унормовано повноваження НОІВ щодо 
«… надання дозволу на використання 
в  торговельній марці офіційної назви 
та міжнародного літерного коду дер-
жави Україна», у  чинному законодав-
стві існувала колізія щодо визначення 
суб’єктності органу, який мав право 
надавати відповідні дозволи, або ж 
«компетентного органу». У  випадку 
з  рішенням Укрпатенту про відмову 
в реєстрації знаку для товарів і послуг 
за заявкою Національної асоціації 
адвокатів України (НААУ) через від-
сутність компетентного органу пра-
во на реєстрацію відповідного знаку, 
що містить елементи символу держа-
ви, а  саме малого Державного Гербу 
України, відстоювалось НААУ в  2015-
2019 роках [16]. На сьогодні дозвіл про 
включення до торговельної марки, як 
елементу, що не охороняються, зокре-
ма, Державного Гербу України може 
бути наданий НОІВ.

Під час проведення експертизи за-
явки по суті, перевіряється позначення 
щодо наявності підстав для відмови 
у наданні правової охорони відповідно 
до частини першої  ст. 5 і  частин пер-
шої та другої ст. 6 Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг» [2]. Так, згідно з пунктами 4.3.1.2. 
Правил складання і подання заявки на 
видачу свідоцтва України на знак для 
товарів і послуг (далі – Правила):

«При перевірці позначення, заяв-
леного на реєстрацію як знак, – щодо 
наявності підстав для відмови у  на-
данні правової охорони, відповідно 

до пункту 1 статті 6 Закону, встанов-
люється: чи не зображує заявлений знак 
виключно державні герби, прапори 
та емблеми; офіційні назви держав; 
емблеми, скорочені або повні найме-
нування міжнародних міжурядових 
організацій; офіційні контрольні, га-
рантійні та пробірні клейма, печатки; 
нагороди та інші відзнаки, або чи не 
є схожим з ними настільки, що їх можна 
сплутати» [3]. Тобто, йдеться про вияв-
лення зображення або імітацію торго-
вельною маркою державного гербу.

Позначення вважається таким, що 
імітує зазначені у частині першій ст. 6 
Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» позначен-
ня, якщо воно викликає у споживачів 
враження про наявність зв’язку між 
відповідною державою, організацією 
та цим позначенням [20]. 

Згідно з  нормативним змістом  ст. 
6ter(1)(а) Паризької конвенції, дер-
жави-учасниці Паризького союзу зо-
бов’язані відмовляти в реєстрації зна-
ків, які використовують або імітують 
державні символи (герби, прапори) та 
інші державні емблеми, що підпада-
ють під її регулювання. Це положення 
забороняє реєстрацію та використан-
ня державної символіки як знаків або 
як елементів знаків без дозволу ком-
петентного органу відповідної держа-
ви на таке використання. Причиною 
такої заборони є те, що недозволене ви-
користання державної символіки є  по-
сяганням на суверенні права відповідної 
держави. Крім того, таке використання 
державного символу особою, яка не 
має до нього відношення, може ввес-
ти споживача в оману щодо походження 
товарів, для яких він використовується. 
При цьому, не має значення щодо яких 
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товарів чи послуг здійснюється таке 
використання [21].

Таким чином, Паризька конвен-
ція дискретно визначила причини за-
борони реєстрацію та використання 
державної символіки як знаків або як 
елементів знаків без дозволу компе-
тентного органу відповідної держави: 
1) упередження посягання на сувере-
нні права відповідної держави, зокре-
ма її виключного права на державний 
герб; 2) унеможливлення введення 
в оману споживача щодо походження 
товарів, для яких використовується 
відповідна символіка. При цьому, від-
критим, як на наш погляд, залишаєть-
ся питання щодо компетенції НОІВ 
у  відмові в  реєстрації торговельних 
марок, які містять елементи держав-
них символів, а саме гербів зарубіжних 
держав. З одного боку, частина пер-
ша ст. 6 Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і  послуг» 
забороняє одержання правової охо-
рони позначень, які зображують або 
імітують державні герби (у множині). З 
іншого – захист суверенного права на 
державний герб кожна держава повно-
важна здійснювати у  межах власного 
державного суверенітету.

Водночас, слід звернути увагу, 
що згідно зі згаданою  ст. 6ter(1)(а) 
Паризької конвенції, заборона реє-
страції розповсюджується також на 
будь-яку імітацію державних симво-
лів «з точки зору геральдики» [21]. Така 
імітація є  дещо вужчою, порівняно 
з тією імітацією, яка зазвичай вважа-
ється недопустимою стосовно знаків 
(схожість позначень). Як уже зазнача-
лось попередньо, державні герби ча-
сто складаються з загальних символів 
(геральдичних фігур), таких як лев, 
орел, сонце etc, тому, імітація заборо-

няється лише у разі, якщо позначення 
відтворює геральдичні характеристи-
ки відповідного державного герба  – 
смислові, геометрично-просторові, 
колористичні та ін.

При цьому, символ (геральдич-
на фігура), як такий (лев, орел, сон-
це etc), не підпадає під таку заборону 
і може бути використаний як елемент 
знаку [21]. Зокрема, коли цей символ 
використано без дотримання правил 
зображення геральдичних знаків, які 
визначаються як традиційними пра-
вилами геральдики, так і  чинним за-
конодавством, зокрема спеціальними 
законами про державні символи, які 
традиційно містять чіткий опис і  ви-
моги до зображення державного сим-
волу (герба, прапора, емблеми, девізу 
держави тощо). 

Таким чином, формою імітації 
державних символів може бути, зокре-
ма відтворення: а) будь-яких гераль-
дичних характеристики відповідного 
державного символу (герба, емблеми); 
б) власне, герба без дотримання вста-
новлених пропорцій його зображення 
[22].

Окрім того, в гербах багатьох кра-
їн світу існують девізи держав, які 
є  їх самостійним елементом (на Гер-
бі Нідерландів розміщено девіз «Je 
Maintiendrai»  – «Я перетерплю»), що 
несе смислове навантаження, роз-
міщується на гербі в  установленому 
порядку, з  дотриманням геометрич-
но-просторових вимог, і  теж можуть 
імітуватися в  торговельних марках. 
Хоча, в  більшості конституцій, при-
йнятих після Другої світової війни 
девіз держави хоча й  закріплюється 
в  конституціях («Свобода. Рівність. 
Братерство» у ст. 2 Конституції Фран-
ції тощо), але не включається до 
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зображення гербу як його безпосеред-
ній складник. В Україні девіз держави 
не унормовано в Конституції й не пе-
редбачено в якості обов’язкового еле-
менту Державного Гербу в Україні. 

Таким чином, досліджуючи зобра-
ження чи імітацію в торговельній мар-
ці державного гербу, при відповіді на 
поставлене питання, експерт прово-
дить дослідження за стадіями (етапа-
ми), які передбачають відповідь на на-
ступні питання:

• Чи не зображує позначення ви-
ключно державний герб (Державний 
Герб України, державний герб зару-
біжної країни), та чи не є воно схожим 
настільки, що їх можна сплутати? 

• Чи імітує зображувальне позна-
чення державного гербу (Державний 
Герб України, державний герб зарубіж-
ної країни)?

При відповіді експертом на питан-
ня «Чи не зображує позначення виключ-
но герб держави (Державний Герб Укра-
їни, державний герб зарубіжної країни), 
та чи не є воно схожим настільки, що їх 
можна сплутати?» необхідно зазна-
чити, що основним критерієм схожості 
зображувальних позначень є загальне 
візуальне (зорове) враження, а  також 
його семантично-смислове значення. 

Отже, дослідження зображуваль-
них позначень, на наявність тотожно-
сті або схожості настільки, що їх мож-
на сплутати, зазвичай визначають за 
двома показниками: а) графічна (візу-
альна) схожість та б) смислова (семан-
тична).

При аналізі враховуються наступні 
ознаки об’єктів: 

• вид і характер зображення (кон-
кретне чи абстрактне, карикатурне, 
стилізоване тощо);

• дотримання традицій, правил 
і вимог геральдики при відтворені гер-
ба в цілому та його елементів зокрема;

• геометрично-просторові форми 
(силует, абрис, лінії);

• наявність або відсутність симе-
трії;

• поєднання кольорів або тонів;
• смисловий зміст тощо.
Загальне зорове сприйняття, в пер-

шу чергу, складається із зовнішнього 
контуру. Смислове значення позначень 
також істотно впливає на схожість по-
значень – однакове посилює, а різне – 
послаблює їх схожість [1, с. 40].

При цьому, при характеристиці 
виду і  характеру зображення держав-
них гербів, судовому експерту доціль-
но використовувати, за наявності, акти 
чинного законодавства, в  тому числі 
й  відповідні положення конституцій. 
До прикладу, Конституція Польщі, по-
дібно до Конституції України, у частині 
першій  ст. 28 містить наступний опис 
державного гербу: «Гербом Польської 
Республіки є  зображення білого орла 
в короні на червоному полі» [23]. Консти-
туйований опис державного гербу має 
обов’язковий (догматичний) характер.

За відсутності актів чинного зако-
нодавства слід використовувати збірки 
описів гербів, т.з. «гербарі», як блазону-
ють конкретні герби, довідникові та ен-
циклопедичні видання, що стосуються 
геральдичних символів та, які описують 
традиції, правила і вимоги геральдики. 
Також необхідно надати оцінку харак-
теру зображення, що порівнюються: ге-
ральдичні чи візерункові.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил, по-
значення вважається схожим настіль-
ки, що його можна сплутати з  іншим 
позначенням, якщо воно асоціюється 
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з ним в цілому, незважаючи на окрему 
різницю елементів [20]. 

Під час встановлення схожості 
позначення, що порівнюються, роз-
глядаються в  цілому, без поділення 
на окремі елементи. Важливо, також 
зауважити, що при цьому, головним 
є перше зорове сприйняття досліджу-
ваних позначень, адже саме перше 
зорове сприйняття будь-якого об’єкта 
має вплив на свідомість людини, ана-
логічним чином у  свідомості спожи-
вача запам’ятовується і  позначення. 
Також важливим є  і той факт, що при 
порівняні позначень перевагу необ-
хідно надавати саме схожим ознакам, 
а не розбіжностям [1, с. 35].

На підставі аналізу, здійсненого за 
етапами, наведеними вище, експерт 
може надати відповідь на питання «Чи 
Позначення зображує / не зображує ви-
ключно державний герб, та є / не є схо-
жим настільки, що їх можна між собою 
сплутати?». 

При відповіді на питання «Чи імі-
тує зображувальне позначення держав-
ний герб?» слід зазначити наступне. 
Визначення термінів «імітація», «імі-
тувати» міститься в  багатьох словни-
ках. Це слово має іноземне походження 
й походить із латинської мови imitatio, 
від imitor – «наслідую» та означає: «1) 
Точне відтворення, наслідування, пере-
важно голосів, звуків. 2. Підроблення 
під що-небудь; виріб, що є  підробкою 
(пор. сурогат, ерзац)» [24, с. 221].

Академічне видання «Словник 
української мови» за ред. І. Білодіда 
подає наступні тлумачення слова «імі-
тація».

«ІМІТА́ЦІЯ, ї, жін.:
1.  книжн.  Дія за значенням іміту-

вати. Вміла імітація звичайних зов-
нішніх рухів тіла допоможе мені на 

сцені малювати образи живими прав-
дивими барвами (Про мистецтво теа-
тру, 1954, 279); 

2. чого. Виріб, який є підробкою під 
що-небудь.  Недотепні імітації класич-
них моделів  [моделей]  добре відомі 
в Італії під іронічною назвою… новітні 
стародавнощі (Леся Українка, III, 1952, 
740);  Домішуючи до органічного скла 
різні барвники, одержують дешеві 
імітації коштовних каменів  (Вечірній 
Київ, 20.II 1957, 2)» [25].

«ІМІТУВА́ТИ, ую, уєш,  недок.,  пе-
рех., книжн.

1.  Точно наслідувати кого-небудь; 
відтворювати що-небудь. …

2. Підробляти під що-небудь. …
3.  Повторювати тему або мотив 

в  іншому голосі музичного твору на 
певний інтервал вище або нижче» [20].

Методичні рекомендації з  окре-
мих питань проведення експертизи на 
знак для товарів та послуг, що застосо-
вуються під час проведення кваліфіка-
ційної експертизи, також закріплюють 
ряд характеристик позначень, за яки-
ми наявні підстави для відмови у на-
данні правової охорони. Серед таких 
підстав – імітація державних символів 
«з точки зору геральдики». 

Формою імітації державних сим-
волів, включаючи державні герби, 
може бути їх відтворення. А саме, від-
творення ними:

• будь-яких геральдичних характе-
ристик відповідного державного симво-
лу (герба, емблеми);

• власне герба без дотримання 
встановлених пропорцій зображення 
державного герба;

• державного прапора без дотри-
мання співвідношення сторін, поряд-
ку розташування смуг, кольорів, шири-
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ни смуг або з розташуванням на ньому 
будь-яких зображень і літер [20].

У свою чергу, «Великий тлумачний 
словник української мови» за ред. В. 
Бусела (Київ-Ірпінь, 2007  р.) тлума-
чить слово «відтворювати» наступним 
чином.

«ВІДТВОРЮВАТИ, юю, юєш, недок., 
ВІДТВОРИТИ, орю, ориш, док., перех.

1.  Створювати, виробляти знову 
те саме; повторювати, відновляти.  .. 
капіталістичний процес виробни-
цтва.. виробляє не тільки товари, не 
тільки додаткову вартість, він виро-
бляє і  відтворює саме капіталістичне 
відношення,  – капіталіста на одному 
боці, найманого робітника – на друго-
му  (К. Маркс, Капітал, т. I, кн. I, 1952, 
578);  Мембрана телефону.. відтворює 
ті звукові коливання, які надходять на 
мікрофон передавальної станції (Курс 
фізики, III, 1956, 246).

2.  Передавати що-небудь з  макси-
мальною точністю. Їй треба навчитися 
відтворювати підпис Ауера  (А. Хиж-
няк, Тамара, 1959, 92); З надзвичайною 
майстерністю М. Рильский відтворює 
чарівну мелодію вірша Адама Міцке-
вича  (Радянська Україна, 26.III 1950, 
3);  Ленін старанно зібрав і  відтворив 
усе, що Маркс і  Енгельс писали.. про 
державу  (Ленін, Коротка біографія, 
1955, 151); Ця пісня зробила на нього 
таке величезне враження і так захопи-
ла своєю музичністю, що він не втри-
мався і тут же спробував відтворити її 
мотив (М. Трублаїні, II, 1955, 76);

// Точно описувати, змальовувати, 
зображати кого-, що небудь у художніх 
творах; відображати. … Я прагну в сло-
ві відтворити Усю республіку мою  (Л. 
Дмитерко, в обіймах сонця, 1958, 47)».

У свою чергу, спеціалізоване ви-
дання «Енциклопедія інтелектуальної 

власності», за ред. проф. П.П. Край-
нєва, подає наступне визначення: 
«Позначення вважається таким, що 
імітує назву держави та її символ, 
якщо воно безсумнівно викликає у спо-
живачів враження про наявність зв’яз-
ку з  відповідною державою (це саме 
стосується організацій), або створює 
у споживача враження про можливий 
зв’язок між даною державою та цим 
позначенням» [26, с. 244].

Отже, зображення торговельною 
маркою державного гербу є його точ-
ним, «дзеркальним» відтворенням, 
тоді, як імітація – це довільне відтво-
рення державного гербу чи його еле-
ментів без чіткого дотримання смис-
лових, геометрично-просторових, 
колористичних і  інших геральдичних 
характеристик, із порушенням гераль-
дичних традицій, правил і вимог. 

До прикладу, імітацією малого 
Державного Гербу України можуть 
бути зображення птахів (пернатих), 
які є традиційною геральдичною фігу-
рою. Кожна геральдична фігура (сим-
вол) має чітке значення і  в разі його 
зміни, навіть зміни кольору або орієн-
тації в просторі, може повністю зміни-
тися зміст гербу.

Стосовно геометрії розміщених на 
гербі птахів О. Лакієр свого часу так 
писав наступне: «Пернаті. Із птиць 
частіше за все зустрічаються в  гербах 
зображення орла, символу влади, во-
лодарювання й  разом із тим велико-
душності та прозорливості. Цар птиць 
уявляється традиційно таким, що ле-
тить грудьми вперед, а крила його або 
підняті догори, або парять» [8, с.  41]. 
Очевидно, що зображення орлів, соко-
лів і інших геральдичних фігур перна-
тих із порушенням геометрично-про-
сторових правил їх зображення (птах, 
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спрямований головою до землі, під час 
полювання тощо), у тому числі й щодо 
симетрії (асиметричні фігури птахів), 
не можуть визнаватися геральдични-
ми фігурами і вважатися гербом.

Таким чином, у результаті опису та 
аналізу конкретної торговельної мар-
ки експерт може зробити висновок 
щодо того, «Чи імітує зображувальне 
позначення державний герб?». 

Висновки і  перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, герб, насампе-
ред, державний герб, у контексті нашо-
го дослідження, є  системою усталених 
геральдичних елементів (щит, шолом, 
нашломник, корона і  ін.) і  геральдич-
них фігур (символів), розміщених від-
повідно до геометрично-просторових, 
колористичних і  інших правил, тради-
цій і вимог геральдики, які перебувають 
між собою у певному смисловому зв’яз-
ку, що дозволяє презентувати історію та 
статус його легітимного власника. 

Відповідно до  ст. 6 Закону Укра-
їни «Про охорону прав на знаки для 
товарів і  послуг», позначення, які зо-
бражують або імітують державні герби 
не можуть одержати правову охорону. 
Відповідно, на розгляд судового екс-
перта може бути поставлене питання 
«Чи є  торговельна марка ХХХ зобра-
женням чи імітацією державного герб 
(Державного Герба України?)» 

На етапі роздільного досліджен-
ня, експерт описує об’єкти, що нада-
ні на дослідження, вивчає їх та інші 
надані об’єкти експертизи, виявляє 
й  аналізує властивості та ознаки цих 
об’єктів. При описі об’єкту, щодо яко-
го, поставлено питання чи містить 
позначення, зображення або імітацію 
державного гербу (Державного Гербу 
України), вважаємо, що буде корисним 
застосування як теоретичної бази, 

яка була сформована в  цій публікації 
щодо сутності (походження) та змі-
сту, структури (внутрішньої побудови) 
гербів, геральдичних фігур (символів), 
форми їх геометрично-просторового 
розміщення, колористичного та мате-
ріального рішення, так і  рекоменда-
цій практикуючих судових експертів 
щодо послідовності (етапності) та спе-
цифіки проведення такого різновиду 
експертних досліджень у  межах спе-
ціальності 13.6 – «Дослідження, пов’я-
зані з  комерційними (фірмовими) 
найменуваннями, торговими марками 
(знаками для товарів і послуг), геогра-
фічними зазначеннями».

На завершення вбачаємо за до-
цільне здійснити постановку пробле-
матики щодо перспективи надання 
правової охорони гербам громад, міст 
і  регіонів України. Територіальна ге-
ральдика України має не менш давні 
витоки ніж державна. В умовах завер-
шення реформи місцевого самовря-
дування на засадах децентралізації та 
субсидіарності значення територіаль-
них громад у життя громадян, суспіль-
ства та держави посилюється. Зростає 
їх вплив у  сфері господарської діяль-
ності, зростає численність торговель-
них марок, знаків для товарів і послуг, 
які відображують місцеві особливості 
та зображують історичні герби сіл, се-
лищ, міст, районів і регіонів України.

Відповідно до частини першої  ст. 
22 Закону України «Про місцеве само-
врядування в  Україні», територіальні 
громади сіл, селищ, міст, районів і об-
ластей можуть мати власну символі-
ку – герб, прапор тощо. Очевидно, що 
такі герби і їх опис можуть затверджу-
ватися в статутах територіальних гро-
мад, рішеннях місцевих рад тощо. Ра-
зом із тим, правова охорона місцевих 
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(територіальних) гербів вимагає вне-
сення відповідних змін до ст. 6 Закону 
України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг». Ця проблемати-
ка, на нашу думку, потребує уваги за-
конодавців, учених і експертів. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація. Сучасні потреби у використанні спеціальних знань в судовому проце-
сі вносять відповідні корективи в класифікацію судових експертиз. Питання оцінки 
ринкової вартості тих чи інших цінних паперів об’єктів регулярно виносяться на ви-
рішення судових експертиз. Сьогодні місце таких експертиз в сучасній класифіка-
ції судових експертиз чітко не визначено. Такі експертні дослідження найчастіше 
проводяться оцінювачами, які як правило не володіють практичними експертними 
навичками і розумінням специфіки судової експертизи. Також і недостатня компе-
тенція оцінювача може служити причиною експертних помилок при виконанні су-
дових експертиз.

Результати подібних експертиз найчастіше оформляються не у вигляді висновку 
експерта, а у вигляді звіту про оцінку. Тобто за формою і змістом висновок не від-
повідає вимогам теорії судової експертизи, не містить опису дослідження, а лише 
відповіді на питання.

Було доведено, що за результатами навчання та здобутими під час навчання 
компетенціями у вищій школі вирішення питань вартості цінних паперів може бути 
вирішено спеціалістами, які отримали диплом за спеціальністю «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» (колишня назва «Товарознавство») у  межах прове-
дення судово-товарознавчої експертизи судовими експертами атестованими за спе-
ціалізацією 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих 
товарів». При визначені вартості цінних паперів під час проведення судової експер-
тизи, судові експерти перш за все повинні керуватися Національним стандартом №1 
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», а при оцінки вартості акцій Націо-
нальним стандартом №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів».
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CURRENT PROBLEMS FORENSIC EXAMINATION  
TO DETERMINE THE VALUE OF SECURITIES

Abstract. Modern needs in the use of special knowledge in litigation make appropriate 
adjustments to the classification of forensic examinations. Issues of assessing the market 
value of certain securities of objects are regularly submitted to forensic examinations. 
Today, the place of such examinations in the modern classification of forensic examinations 
is not clearly defined. Such expert studies are most often conducted by appraisers, who 
usually do not have practical expert skills and understanding of the specifics of forensic 
science. Also, insufficient competence of the appraiser may be the cause of expert errors in 
the performance of forensic examinations.

The results of such examinations are often not drawn up in the form of an expert 
opinion, but in the form of an evaluation report. That is, in form and content, the 
conclusion does not meet the requirements of the theory of forensic science, does not 
contain a description of the study, but only answers to questions.

It was proved that based on the results of training and acquired competencies in higher 
education, the solution of securities values   can be solved by specialists who received a 
diploma in «Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities» (formerly «Commodity») 
within the judicial -Commodity examination by forensic experts certified in specialization 
12.1 «Determination of the cost of machinery, equipment, raw materials and consumer 
goods». When determining the value of securities during the forensic examination, 
forensic experts must first be guided by the National Standard №1 «General principles of 
valuation of property and property rights», and when assessing the value of shares by the 
National Standard №3 «Valuation of integral property complexes».

Keywords: Securities, valuation of securities, determination of the value of 
shares, forensic examination, national valuation standards, goods, methods of forensic 
examination, appraiser.
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Постановка проблеми. Сучасні 
потреби у  використанні спеціальних 
знань в судовому процесі вносять від-
повідні корективи в класифікацію су-
дових експертиз. Так, питання оцінки 
ринкової вартості тих чи інших цінних 
паперів об’єктів регулярно виносяться 
на вирішення судових експертиз. У той 
же час місце таких експертиз в сучас-
ній класифікації судових експертиз 
чітко не визначено. Такі експертні 
дослідження найчастіше проводяться 
оцінювачами, які як правило не воло-
діють практичними експертними на-
вичками і  розумінням специфіки су-
дової експертизи. Також і  недостатня 
компетенція оцінювача може служити 
причиною експертних помилок при 
виконанні судових експертиз.

Результати подібних експертиз 
найчастіше оформляються не у вигляді 
висновку експерта, а у вигляді звіту про 
оцінку. Тобто за формою і  змістом ви-
сновок не відповідає вимогам теорії су-
дової експертизи, не містить опису до-
слідження, а лише відповіді на питання.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Науково  – практичному 
аналізу проблем, пов’язаних з  оцін-
кою цінних паперів присвячено бага-
то праць Бердникової Т.Б., Ільїна О.Є., 
Соловйової Т.М., Галанова В.А., Басова 
А.І., Балакірева Б.Н., Гриньова В.В., Ко-
лесникова В.І., Торкановського В.С., 
Кравченко Ю.Я.

Мета статті. Визначити та об-
грунтувати, за якою спеціалізацією 
атестовані судові експерти можуть ви-
конувати судові експертизи з  оцінки 
цінних паперів, виходячи з  результа-
тів навчання у вищій школі та отрима-
них компетенцій відповідно до Освіт-
ніх стандартів та якими методичними 
матеріалами з оцінки повинні керува-

тися судові експерти при визначенні 
вартості цінних паперів.

Виклад основного матеріалу. 
Цінні папери є  специфічною еконо-
мічною категорією. Економічна сут-
ність даної категорії полягає в  тому, 
що, з  одного боку, цінний папір – це 
особлива фіктивна форма існування 
капіталу (фондова цінність), а з іншо-
го – специфічний товар з конкретним 
набором товарних характеристик, 
з  третього  – своєрідний фінансовий 
інструмент, який має певну грошову 
характеристику. Цінний папір як спе-
цифічна фіктивна форма існування 
капіталу, відмінна від його товарної, 
продуктивної і грошової форм, харак-
теризується тим, що може вносити-
ся в  статутний капітал акціонерного 
товариства і  передаватися в  заставу, 
обертатися на ринку як товар і  при-
носити дохід, а  в  окремих випадках 
замінювати гроші. Суть фіктивного 
капіталу полягає в  тому, що у  влас-
ника капіталу сам капітал відсутній, 
але є  права на нього, які зафіксовані 
у  формі цінного паперу як специфіч-
ного фінансового активу.

Цінний папір як товар відрізняєть-
ся різноманіттям форм, видів і типів, 
залежністю від конкретних умов і  ці-
лей звернення, кон’юнктури ринку. 
Цінний папір є  особливим товаром, 
який обертається на ринку цінних 
паперів і  одночасно відображає різні 
майнові відносини. Цінний папір як 
товар використовується в умовах рин-
кової економіки для продажу, обміну. 
У процесі товарного обміну у цінного 
паперу проявляються дві властиво-
сті  – суспільна корисність (споживча 
вартість) і  властивість обмінюватися 
на інші цінні папери, товари, гроші 
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в певних кількісних пропорціях (міно-
ва вартість).

Цінні папери є  необхідними фі-
нансовими інструментами ринкового 
господарства, за допомогою яких ви-
рішуються інвестиційні, платіжні, роз-
рахункові, організаційні та інші пи-
тання. Як фінансовий інструмент цінні 
папери використовуються для залу-
чення інвестицій і  вкладення фінан-
сових ресурсів, покриття бюджетного 
дефіциту, платежів, застави, кредиту 
і  його забезпечення, активізації то-
варного обороту, формування та зміни 
статутного капіталу, трансформації 
власності, реструктуризації та інших 
фінансово-господарських операцій. 
Різноманіття цінних паперів як фі-
нансових інструментів пов’язане з  їх 
місцем і роллю в ринковій економіці, 
сферою і термінами їх обігу, формою 
випуску та порядком володіння, при-
бутковістю і  рівнем ризику, обсягом 
наданих прав, ступенем захисту та ін.

Цінний папір сам по собі може 
бути предметом ринкових відносин. 
Цінні папери можна передавати, купу-
вати, продавати, обмінювати, дарува-
ти, міняти і т.д. Цінні папери можуть 
використовуватися і  при оформленні 
цільових ринкових відносин між учас-
никами ринку (ф’ючерс, опціон, коно-
самент). Таким чином, цінні папери 
одночасно виступають як носії прав 
і відображають права, які здійснюють-
ся через використання цінних паперів.

Ст.195 Цивільного Кодексу України 
встановлено, що види цінних паперів 
та порядок їх обігу встановлюються 
Законом України «Про ринки капіта-
лу та організовані товарні ринки» [1]. 
Цей Закон регулює відносини, що ви-
никають під час емісії, обігу, викупу 
цінних паперів та виконання зобов’я-

зань за ними, укладання і  виконання 
деривативних контрактів, заміни сто-
рони деривативних контрактів та вчи-
нення правочинів щодо фінансових 
інструментів на ринках капіталу, а та-
кож відносини, що виникають під час 
провадження професійної діяльності 
на ринках капіталу та організованих 
товарних ринках.

Законом України «Про ринки ка-
піталу та організовані товарні ринки» 
[1] визначено, що цінним папером 
є документ установленої форми з від-
повідними реквізитами, що посвідчує 
грошове або інше майнове право, ви-
значає взаємовідносини емітента цін-
ного папера (особи, яка видала цінний 
папір) і особи, яка має права на цінний 
папір, та передбачає виконання зо-
бов’язань за таким цінним папером, 
а  також можливість передачі прав на 
цінний папір та прав за цінним па-
пером іншим особам. Цінні папери за 
порядком їх розміщення або видачі 
поділяються на емісійні або неемісій-
ні.

Емісійні цінні папери  – це цінні 
папери, що посвідчують однакові пра-
ва їх власників у межах одного випус-
ку цінних паперів стосовно особи, яка 
бере на себе відповідні зобов’язання 
(емітента).

До емісійних цінних паперів нале-
жать:

1) акції;
2) акції корпоративних інвестицій-

них фондів;
3) корпоративні облігації;
4) облігації місцевих позик;
5) державні облігації України;
6) облігації міжнародних фінансо-

вих організацій;
7) депозитні сертифікати банків;
8) іпотечні облігації;
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9) сертифікати фондів операцій 
з  нерухомістю (далі  – сертифікати 
ФОН);

10) інвестиційні сертифікати;
11) казначейські зобов’язання Укра-

їни;
12) державні деривативи;
13) опціонні сертифікати;
14) фондові варанти;
15) кредитні ноти;
16) депозитарні розписки.
В Україні у цивільному обороті мо-

жуть бути такі групи цінних паперів:
1) пайові цінні папери – цінні па-

пери, що посвідчують участь власни-
ка таких цінних паперів (інвестора) 
у  статутному капіталі та/або активах 
емітента (у тому числі активах, що 
знаходяться в управлінні емітента) та 
надають їх власнику (інвестору) право 
на отримання частини прибутку (до-
ходу), зокрема у  вигляді дивідендів, 
та інші права, встановлені законодав-
ством, а також проспектом або рішен-
ням про емісію, а для цінних паперів 
інститутів спільного інвестування  – 
проспектом (рішенням про емісію) 
інституту спільного інвестування. До 
пайових цінних паперів належать:

а) акції;
б) інвестиційні сертифікати;
в) сертифікати ФОН;
г) акції корпоративних інвестицій-

них фондів;
2) боргові цінні папери – цінні па-

пери, що посвідчують відносини по-
зики і передбачають обов’язок емітен-
та або особи, яка видала неемісійний 
цінний папір, сплатити у  визначений 
строк кошти, передати товари або на-
дати послуги, а також інші права влас-
ника та обов’язки емітента і  осіб, які 
надають забезпечення за облігаціями. 
До боргових цінних паперів належать:

а) корпоративні облігації;
б) державні облігації України;
в) облігації місцевих позик;
г) казначейські зобов’язання Укра-

їни;
ґ) ощадні сертифікати банків;
д) депозитні сертифікати банків;
е) векселі;
є) облігації міжнародних фінансо-

вих організацій;
3) іпотечні цінні папери  – цінні 

папери, випуск яких забезпечено іпо-
течним покриттям та які посвідчують 
право власників на отримання від емі-
тента належних їм коштів. До іпотеч-
них цінних паперів належать:

а) іпотечні облігації;
б) заставні;
4) деривативні цінні папери  – 

цінні папери, що посвідчують право 
власника у  визначених проспектом 
(рішенням про емісію цінних папе-
рів) випадках та порядку вимагати від 
емітента придбання або продажу ба-
зового активу та/або реалізації вста-
новлених проспектом (рішенням про 
емісію цінних паперів) прав щодо ба-
зового активу, та/або здійснення пла-
тежу (платежів) залежно від значення 
базового показника. До деривативних 
цінних паперів належать:

а) опціонні сертифікати;
б) фондові варанти;
в) кредитні ноти;
г) депозитарні розписки;
ґ) державні деривативи.
5) товаророзпорядчі цінні папе-

ри – цінні папери, що надають їх дер-
жателю право розпоряджатися май-
ном, зазначеним у цих документах.

Будь-які цінні папери являють 
специфічну форму, в якій втілений ка-
пітал. При цьому вони є товаром з пев-
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ною вартістю. Остання може змінюва-
тися в залежності від різних причин.

Ст.177 Цивільного Кодексу України 
[2] передбачено, що об’єктами цивіль-
них прав є речі, у тому числі гроші та 
цінні папери. Цінні папери україн-
ський законодавець визнав рухомим 
майном, тобто товаром. 

На сьогодні цінні папери в Украї-
ні обертаються на Фондовому ринку. 
Фондовий ринок (ринок цінних па-
перів) – це сукупність учасників фон-
дового ринку та правовідносин між 
ними щодо емісії (видачі), обігу, ви-
конання зобов’язань, викупу та обліку 
цінних паперів (у тому числі дерива-
тивних цінних паперів) [1].

До 2012р. судові експертизи по 
визначення ринкової вартості цінних 
паперів виконували судові експерти, 
яких було атестовано з  спеціалізаці-
єю 16.1. – «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів».

Але, наказом Міністерства юстиції 
України від 22.06.2012 № 925/5 [3] екс-
пертна спеціальність 16.1. була скасо-
вана.

Сьогодні у  Науково-методичних 
рекомендацій з  питань підготовки та 
призначення судових експертиз та 
експертних досліджень [4] державним 
регулятором не визначено у  межах 
якої експертної спеціальності повинні 
вирішуватися питання, щодо визна-
чення вартості цінних паперів.

Законом України «Про судову екс-
пертизу» (ст. 10) [5] встановлено, що 
судовими експертами можуть бути 
особи, які мають необхідні знання для 
надання висновку з  досліджуваних 
питань, а саме, мають відповідну вищу 
освіту, освітньо-кваліфікаційний рі-
вень не нижче спеціаліста, пройшли 
відповідну підготовку та отримали 

кваліфікацію судового експерта з пев-
ної спеціальності.

Законом України «Про вищу осві-
ту» [6], який було прийнято 01 липня 
2014року, визначено, що: 

кваліфікація  – офіційний резуль-
тат оцінювання і  визнання, який от-
римано, коли уповноважена уста-
нова встановила, що особа досягла 
компетентностей (результатів нав-
чання) відповідно до стандартів вищої 
освіти, що засвідчується відповідним 
документом про вищу освіту;

компетентність – здатність особи 
успішно соціалізуватися, навчатися, 
провадити професійну діяльність, яка 
виникає на основі динамічної комбі-
нації знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей;

результати навчання  – знання, 
уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті яко-
сті, які можна ідентифікувати, сплану-
вати, оцінити і  виміряти та які особа 
здатна продемонструвати після завер-
шення освітньої програми (програм-
ні результати навчання) або окремих 
освітніх компонентів.

Перелік галузей знань та спеці-
альностей розробляється на основі 
Міжнародної стандартної класифіка-
ції освіти і затверджується Кабінетом 
Міністрів України за поданням цен-
трального органу виконавчої влади 
у сфері освіти і науки.

Стандарти вищої освіти розробля-
ються для кожного рівня вищої освіти 
в  межах кожної спеціальності відпо-
відно до Національної рамки квалі-
фікацій  і використовуються для ви-
значення та оцінювання якості вищої 
освіти та результатів освітньої діяль-
ності закладів вищої освіти (наукових 
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установ), результатів навчання за від-
повідними спеціальностями.

На сьогодні Міністерством освіти 
та науки України (далі МОН) розро-
блено та затверджено Стандарти ви-
щої освіти для всіх спеціальності, за 
якими ведеться підготовка здобувачів 
вищої освіти в  Україні та розміщено 
у  відкритому доступі на сайті МОН 
України за посиланням: https://mon.
gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-
metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-
nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-
vishoyi-osviti.

В опублікованих Стандартах вищої 
освіти вказані спеціальні компетент-
ності, знання та уміння випускника, 
який здобув вищу освіту за відповід-
ною спеціальністю.

Слід зазначити, що спеціальність 
«Товарознавство» відповідно Наказу 
МОН України від 06.11.2015 № 1151 
«Про особливості запровадження пе-
реліку галузей знань і  спеціальнос-
тей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015  року № 
266»[7], яким затверджено Таблицю 
відповідності Переліку напрямів, за 
якими здійснювалася підготовка фа-
хівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра, та Переліку га-
лузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015  року № 266 (Перелік 
2015), було віднесено до галузі знань 
07 «Управління та адміністрування», 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». 

Стандартом вищої освіти за спе-
ціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» пе-
редбачено спеціальну(фахову) компе-
тентність у  випускників: «Здатність 
проводити оцінювання продукції, то-
варів і послуг в підприємницькій, тор-
говельній та/або біржовій діяльності». 
Стандартами вищої освіти інших спе-
ціальностей така компетентність не 
передбачається.

Враховуючи вищенаведене, ми 
вважаємо, що за результатами нав-
чання та здобутими під час навчання 
компетенціями у  вищій школі вирі-
шення питань вартості цінних паперів 
може бути вирішено спеціалістами, 
які отримали диплом за спеціальніс-
тю «Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність» (колишня назва «То-
варознавство») у  межах проведення 
судово-товарознавчої експертизи за 
спеціалізацією 12.1 «Визначення вар-
тості машин, обладнання, сировини та 
споживчих товарів».

У зв’язку з  розвитком фондового 
ринку в Україні та активної стадії ви-
купу акцій у міноритарних акціонерів, 
в так званому режимі викупу «squeeze-
out», проведення судових експертиз по 
визначенню ринкової вартості цінних 
паперів стає все більш актуальною. 
Мотиви прийняття інвестиційних рі-
шень також вимагають суворого роз-
рахункового обґрунтування вартості.

По мірі розвитку фондового рин-
ку в Україні оцінка ринкової вартості 
цінних паперів стає все більш актуаль-
ною але в методичному та науковому 
забезпеченні судової експертизи по 
встановленню вартості цінних папе-
рів на сьогодні відсутні необхідні якісь 
значні напрацювання.



54

У 2014році Харківським НДІСЕ 
розроблена «Методика комплексних 
експертних досліджень визначення 
вартості акцій підприємств» [7]. Ця 
методика зареєстрована в Реєстрі ме-
тодик проведення судових експертиз 
в Міністерства юстиції України.

Але на сьогоднішній день загаль-
ний алгоритм виконання комплексної 
судової інженерно-будівельної та еко-
номічної експертизи, який передба-
чає методика не є актуальним. Багато 
українських акціонерних товариств не 
мають власних об’єктів нерухомості, 
тому не зрозуміло для чого є обов’яз-
ковим залучення експертів судово-бу-
дівельної експертизи. Також автори 
методики зазначили, що суб’єктами 
проведення цієї експертизи можуть 
бути суб’єкти оціночної діяльності 
відповідно до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні» 
від 12.07.2001 року № 2658-ІІІ, а саме 
юридичні особи які здійснюють оці-
ночну діяльність.

Слід звернути увагу, що ст. 7 Зако-
ну України «Про судову експертизу»[5] 
суб’єктами судової експертної діяль-
ності є  Державні експертні установи 
та атестовані судові експерти або, як 
зазначено у  ст.10 Закону та перед-
бачено процесуальними Кодексами 
України, Експертом може бути особа, 
яка володіє спеціальними знаннями, 
необхідними для з’ясування відповід-
них обставин справи. Тому той факт, 
що у  методиці передбачено у  якості 
суб’єкта експертизи – суб’єктів оціноч-
ної діяльності є  порушенням діючого 
Законодавства з  питань судової екс-
пертизи. Висновок, складений у такій 
спосіб неналежним суб’єктом судової 

експертизи, не може бути доказом 
у судовому процесі. 

Законом України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професій-
ну оціночну діяльність в Україні» ст.4 
передбачено, що діяльність судових 
експертів, пов’язана з оцінкою майна, 
здійснюється на умовах і  в порядку, 
передбачених Законом України «Про 
судову експертизу», з  урахуванням 
особливостей, визначених цим Зако-
ном щодо методичного регулювання 
оцінки цього майна.

Методичне регулювання оцінки 
майна здійснюється у  відповідних 
нормативно-правових актах з  оцін-
ки майна: положеннях (національних 
стандартах) оцінки майна, що затвер-
джуються Кабінетом Міністрів Укра-
їни, методиках та інших норматив-
но-правових актах, які розробляються 
з урахуванням вимог положень (націо-
нальних стандартів) і затверджуються 
Кабінетом Міністрів України або Фон-
дом державного майна України.

Положення (національні стандар-
ти) оцінки майна визначають випадки 
застосування оцінювачами методич-
них підходів оцінки ринкової вартості 
майна та випадки і  обмеження щодо 
застосування методичних підходів до 
визначення неринкових видів варто-
сті майна. 

При визначені вартості цінних 
паперів під час проведення судової 
експертизи, судові експерти перш за 
все повинні керуватися Національ-
ним стандартом №1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав», а при 
оцінці вартості акцій Національним 
стандартом №3 «Оцінка цілісних май-
нових комплексів».

Висновки. Таким чином, за ре-
зультатами навчання та здобутими 
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під час навчання компетенціями у ви-
щій школі вирішення питань вартості 
цінних паперів може бути вирішено 
спеціалістами, які отримали диплом 
за спеціальністю «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» (ко-
лишня назва «Товарознавство») у  ме-
жах проведення судово-товарознав-
чої експертизи судовими експертами 
атестованими за спеціалізацією 12.1 
«Визначення вартості машин, облад-
нання, сировини та споживчих това-
рів». При визначені вартості цінних 
паперів під час проведення судової 
експертизи, судові експерти перш за 
все повинні керуватися Національ-
ним стандартом №1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав», а при 
оцінки вартості акцій Національним 
стандартом №3 «Оцінка цілісних май-
нових комплексів».
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
ПРАВА НА ЖИТЛО

Анотація. У кожній розвиненій країні правові основи прав людини базуються на 
конституційних нормах, які становлять основу національного законодавства.

Конституція важлива і  необхідна для сучасної держави насамперед тому, що 
вона є документом, який регулює найбільш важливі відносини в суспільстві. У ній 
закріплено вихідні принципи й приписи, функції і основи організації, форми і ме-
тоди діяльності держави. Конституція в будь-якій державі є правовим актом вищої 
юридичної сили, фактично однією з ознак державності, юридичним фундаментом 
державного і громадського життя, головним джерелом національної системи права. 
Конституція на вищому рівні регулює суспільні відносини, пов’язані з організацією 
влади, правами і свободами, обов’язками людини і громадянина, формами правлін-
ня і державного устрою.

Наявність конституції може розглядатися як обов’язкова ознака правової держави, 
яка ґрунтується на пануванні права, запереченні сваволі влади і безправ’я підвладних.

Право на житло є природним правом кожної людини, а отже, має бути одним із клю-
чових напрямків конституційних прав. Рівень забезпечення природних прав у кожній 
розвиненій державі залежить від впорядкування і викладення у позитивне право як по-
хідної від природної сутності цінностей, які сповідує відповідне суспільство. 

Держава Україна фактично досі залишається на початковому етапі формування 
інструментів захисту природніх прав громадян. Конституційні норми права на житло, 
визначені в Основному Законі, мають складати основу галузевого законодавства жит-
лової політики і визначати філософський напрям правового регулювання. Але за роки 
після ухвалення Конституції наша держава поки не спромоглася втілити в життя, сфор-
мувати правову базу житлової політики, яка відповідала би духу і змісту Конституції.

У статті проаналізовано історичні аспекти правового формування конститу-
ційних прав на житло на території сучасної України, зроблено порівняльний аналіз 
конституційних норм, які діяли в різні періоди, проаналізовано основні норми жит-
лових прав у конституціях інших країн. Висвітлено наукову думку низки правників 
і науковців щодо філософського сприйняття і дійсної ваги норм конституції через 
призму забезпечення права на житло. Запропоновано визначення філософсько-пра-
вової парадигми права на житло у системі загальних прав людини, які декларуються 
Конституцією.
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PHILOSOPHICAL AND LEGAL CONTENT OF THE 
CONSTITUTIONAL RIGHT TO HOUSING

Abstract. In every developed country, the legal framework for human rights is based 
on constitutional norms, which form the basis of national legislation. The Constitution 
is important and necessary for the modern state, primarily because it regulates the 
most important relations in society. The Constitution enshrines the basic principles and 
requirements, functions and foundations of the organization, form and methods of state 
activity. The Constitution in any state is a legal act of higher legal force, and in fact is one 
of the characteristics of statehood, the legal foundation of state and public life, the main 
source of the national legal system.

The Constitution at the highest level regulates social relations connected to the 
organization of power, rights and freedoms, responsibilities of man and citizen, forms of 
governance and political system.

The existence of the Constitution can be seen as a mandatory characteristic of the 
lawful state, which is based on the rule of law, opposition of arbitrariness of the authorities 
and powerlessness of subordinates.

The right to housing is a natural right of every person and, therefore, should be one 
of the key directions of constitutional rights. The level of natural rights in each developed 
country depends on the organization and presentation in positive law as derived from the 
natural essence of the values professed by the society.

In fact, the state of Ukraine remains at the initial stage of forming instruments to 
protect the natural rights of citizens. The constitutional norms of the right to housing, 
defined in the Basic Law, should form the basis of sectoral legislation on housing policy 
and determine the philosophical direction of legal regulation.

However, in the years since the adoption of the Constitution, our country has not 
yet been able to implement and form a legal framework for housing policy that would 
correspond to the spirit and content of the Constitution.

The article analyzes the historical aspects of the legal formation of constitutional 
rights to housing in modern Ukraine, conducts a comparative analysis of constitutional 
norms that operated in different periods, analyzes the basic norms of housing rights in the 
constitutions of other countries. The scientific opinion of a number of lawyers and scholars 
on the philosophical perception and the real importance of the norms of the constitution 
through the prism of ensuring the right to housing is highlighted. The definition of the 
philosophical and legal paradigm of the right to housing in the system of general human 
rights, which is declared by the Constitution, is proposed.

Keywords. The Constitution of Ukraine, constitutional rights, the right to housing, 
natural rights, human rights.
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Постановка проблеми. Право на 
житло як одне з  основних природних 
прав кожної людини і  громадянина 
посідає важливе місце у  системі ко-
ординат природних прав. Конститу-
ційні норми на житло, задекларовані 
державою, мають знаходити своє ві-
дображення у  похідних від конститу-
ції законодавчих актах. Лише такий 
послідовний підхід дає змогу досягти 
реальних результатів у  забезпеченні 
природних прав. На жаль, в  Україні 
у  галузі житлової політики цього не 
відбулося. Теоретично правильні нор-
ми Конституції не знайшли відобра-
ження у  галузевих нормативно-пра-
вових актах. Не в  останню чергу це 
пов’язано з  недостатнім опрацюван-
ням теми права на житло на науково-
му рівні. Існує необхідність філософ-
ського опрацювання конституційно 
визначених правових норм, а  саме 
конституційних прав на житло. Філо-
софсько-правове осмислення пробле-
ми і  формування сучасної парадигми 
основних прав дасть змогу на науко-
вому рівні розробити і запропонувати 
правильні вектори розвитку системи 
захисту житлових прав відповідно до 
конституційних норм.

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Філософсько-правовий 
зміст конституційних прав на житло 
досліджували: О. Копиленко, О. За-
йчук, К Бабенко, М. Савчин, П. Седугін 
та інші вітчизняні та міжнародні нау-
ковці в галузі права і філософії права.

Мета статті. Метою статті є  ана-
ліз процесу розвитку конституційних 
прав на житло і досягнутих результа-
тів у  процесі суспільно-політичних 
трансформацій на території сучасної 
України, філософсько-правове осмис-
лення конституційних прав на житло 

як одного з  природних прав людини, 
визначення парадигми їхньої сутнос-
ті.

Методологічний інструментарій 
обрано з  урахуванням поставленої 
мети, специфіки предмета і  об’єкта 
дослідження через системний порів-
няльно-правовий аналіз. 

Виклад матеріалу. Почнемо з ци-
тування  ст. 16 ухваленої у  Франції 
26 серпня 1789  року Декларації прав 
людини і  громадянина, що символі-
зує роль Конституції як гаранта прав 
людини, в  тому числі права на жит-
ло і гідні умови проживання в ньому: 
«Суспільство, у якому не забезпечують-
ся гарантії прав та відсутній поділ вла-
ди, не має конституції.» [1].

Слово «конституція» має латинське 
походження і  означає установлення, 
улаштування. Конституція – основний 
закон держави, що приймається, змі-
нюється і  скасовується в  особливому 
порядку. Конституція визначає сус-
пільний і  державний устрій, порядок 
і  принципи утворення органів вла-
ди, виборчу систему, права й обов’яз-
ки громадян. Конституція є  основою 
всього законодавства держави, сис-
темою правових норм, що регулюють 
у  суспільстві найбільш важливі від-
носини,  – правовідносини з  приво-
ду влади та відносини між індивідом 
і владою.

Регулятивна роль конституції сто-
сується всього суспільного організму. 
Вона охоплює не лише державну орга-
нізацію, а й недержавні сфери – соці-
ально-економічний устрій, культурне 
життя, відносини у  сфері цивільного 
суспільства. Жодна конституція не 
може обійти відносини держави з  ін-
ститутами власності, громадськими 
і релігійними установами. Норми кон-
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ституції, як і  права в  цілому, впли-
вають на різні аспекти суспільного 
життя – державно-політичний, еконо-
мічний, соціальний, духовний.

Філософсько-правова парадигма 
конституції як матерії основ права 
людини в  національному законодав-
стві полягає у  наступному: конститу-
ція покликана чітко визначити межі 
повноважень посадових осіб і владних 
органів; зміст цього полягає в  недо-
пущенні сваволі та беззаконня з  боку 
можновладців. Конституція юридично 
фіксує сукупність прав і свобод, що на-
лежать індивідові, закріплює співвід-
ношення політичних сил у суспільстві; 
законодавчо оформлюючи і закріплю-
ючи суспільні відносини, конституція 
є  важелем внутрішньополітичної ста-
більності держави, стійкого функціо-
нування її владних структур, визначає 
цілі та принципи розвитку держави. 
Усі ці аспекти мають для суспільства 
рівну вагу і  цінність, тісно пов’язані 
між собою, кожен з  них у  відриві від 
інших втрачає значення.

Отже, конституція складає систему 
правових норм, що мають вищу юри-
дичну силу і регулюють основи відно-
син між людиною й суспільством з од-
ного боку і державою – з іншого, а також 
основи організації самої держави.

Право на житло посідає одне 
з  чільних місць в  ієрархії природних 
прав людини, тому в  більшості кон-
ституцій держав світу, в  тому числі 
у Конституції нашої держави, праву на 
житло приділено окрему увагу.

Розглядаючи основні етапи ста-
новлення конституційних прав, у тому 
числі тих, що стосуються житла, на 
території сучасної України, почнемо 
з Конституції Пилипа Орлика: « Ясно-
вельможний гетьман за своєю посадою 

має дбати про лад у Вітчизні Запорізь-
кій, а  особливо повинен пильнувати, 
щоб людям військовим і  посполитим 
не чинилися збиткові тягарі, податки, 
пригнічення та здирства, через які вони 
залишають своє житло і  йдуть шука-
ти прихистку у  закордонні держави. 
Для цього треба, щоб панове полковни-
ки, сотники, отамани з  усіма військо-
вими та посполитими урядниками не 
наважувалися виконувати панщин та 
відробітки на своїх приватних госпо-
дарствах силами козаків та посполи-
тих, особливо тих, які ані до урядів їх, 
ані їм безпосередньо не належать: не 
примушувати до косіння сіна, збирання 
з  полів урожаю та гатіння гребель, не 
віднімати та силою не змушувати про-
давати землю, не відбирати за будь-яку 
провину рухоме та нерухоме майно, не 
змушувати ремісників безоплатно ви-
конувати свої домашні справи і козаків 
до розсилки приватної не залучати. Усе 
це Ясновельможний гетьман має вла-
дою своєю забороняти і сам того, як до-
брий приклад іншим, остерігатись і не 
чинити» [2]. Незважаючи на те, що цей 
історичний документ прямо не декла-
рує прав ані на забезпечення житлом, 
ані на зобов’язання державних орга-
нів забезпечити це право в розумінні 
сьогоднішніх підходів до сталого роз-
витку прав людини, у ньому закладені 
основи права на захист житлових прав 
людей – через регулювання і  недопу-
щення нерівностей, які можуть впли-
вати на втрату права на житло.

У затверджених у  1919, 1925 
і  1929  рр. Конституціях Української 
Соціалістичної Радянської Республіки 
майже не йдеться про визначення прав 
і свобод людей і громадян, в тому числі 
житлових. Документи зводяться до ви-
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значення організації влади і розподілу 
обов’язків між владними структурами.

Конституційні норми, які регу-
лювали питання житла і  власності на 
житло, були відображені в Конституції 
Української Радянської Соціалістич-
ної Республіки від 1937 року, в розділі 
першому якої («Суспільний устрій») 
зазначалося, що основний житловий 
фонд у містах і промислових пунктах 
є  державною власністю, тобто народ-
ним добром. Право особистої власно-
сті визнавалося лише на сільські бу-
динки членів колгоспів [3]. 

Конституція Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки, при-
йнята на позачерговій сьомій сесії 
Верховної Ради Української РСР дев’я-
того скликання 20 квітня 1978  року, 
вже містить більш розширений пе-
релік прав громадян при збереженій 
філософії соціалістичного устрою. 
Правам на житло відводяться окремі 
статті. Стаття 42: «Громадяни Укра-
їнської РСР мають право на житло. 
Це право забезпечується розвитком 
і  охороною державного і  громадського 
житлового фонду, сприянням коопера-
тивному та індивідуальному житлово-
му будівництву, справедливим розподі-
лом під громадським контролем жилої 
площі, яка надається в міру здійснення 
програми будівництва благоустроєних 
жител, а  також невисокою платою за 
квартиру і  комунальні послуги. Грома-
дяни Української РСР повинні дбайли-
во ставитись до наданого їм житла». 
Стаття 53: «Громадянам Української 
РСР гарантується недоторканність 
житла. Ніхто не має права без закон-
ної підстави увійти в житло проти волі 
осіб, які проживають у ньому» [4]. При 
тому, що стаття 11 залишає у  складі 
державної власності міський житло-

вий фонд, зазначені вище статті дають 
поштовх до розвитку кооперативного 
та індивідуального житлового будів-
ництва. Закладаються основні засади 
природного права кожної людини на 
гідне житло і захист житла законом. 

У філософсько-правовій парадигмі 
житлової політики радянської України 
право на житло розглядалося як окре-
ме право на благо, надане державою 
без забезпечення права власності на 
таке житло. Житло в радянській Укра-
їні було своєрідним засобом управ-
ління, а  іноді й  маніпулювання сус-
пільством. Житло як базова потреба 
сприймалося швидше не як право, а як 
«дар» від держави законослухняним 
громадянам. Отримання житла радян-
ським громадянином розцінювало-
ся як результат відданої багаторічної 
праці на благо держави, було найбільш 
знаковою подією для громадянина. 
Встановлена система квартирних черг 
слугувала інструментом стримуван-
ня громадян від порушень трудової 
дисципліни чи громадського порядку, 
а  пізніше на довгі  роки стала основ-
ною корупційною складовою в  галузі 
житлової політики. Та це були перші 
пагони створення нормативного під-
ґрунтя у сфері забезпечення житлових 
прав на теренах України.

Кардинальні зміни у  формуванні 
конституційних прав людини і  гро-
мадянина, в  тому числі на житло, по-
чинають відбуватися в  часи новітньої 
історії нашої держави – після здобуття 
Незалежності й  ухвалення Конститу-
ції України 1996 року. Конституційний 
процес, який тривав п’ять  років, дав 
змогу кодифікувати права і  свободи 
людини через системний аналіз при-
роди походження прав людини з ураху-
ванням суспільних трансформацій і за-
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гальновизнаних світових стандартів 
забезпечення природних прав людини.

Конституція сучасної України ста-
новить ядро національної правової 
системи, є  юридичною базою розвит-
ку українського законодавства, право-
вої свідомості і  культури. У  преамбулі 
Основного Закону визначено ключові 
цілі, серед яких: забезпечення прав 
і свобод людини та гідних умов її жит-
тя. Право на житло – невід’ємна скла-
дова основних прав людини, без пов-
ноцінної реалізації якої неможливо 
досягти достатнього рівня умов життя 
людини.

Додержання норм Конституції 
і  послідовне впровадження її філосо-
фії не тягне за собою юридичної від-
повідальності, натомість присутня 
морально-політична відповідальність, 
яка з  розвитком процесів демокра-
тизації українського суспільства має 
дедалі більше значення. Лише кон-
ституційно-орієнтована діяльність 
владних інститутів здатна втілити 
політико-правові ідеї досягнення за-
декларованих прав і  свобод в Україн-
ській державі. Тому важливими є захо-
ди із забезпечення застосування норм 
Конституції на практиці. Визначення 
політичною елітою і  громадянським 
суспільством основ Конституції не по-
винно закінчуватися з її підписанням. 
Імплементація Конституції потребує, 
з  одного боку, інституціональної га-
рантії, а з іншого – програми законо-
давчих заходів із розбудови спромож-
ності, продовження залучення та уваги 
з боку громадянського суспільства.

На моє глибоке переконання, ді-
яльність окремих державних інсти-
туцій, посадових осіб чи політичних 
суб’єктів, яка здійснюється врозріз із 
задекларованим у  Основному Законі 

конституційно-ідеологічним векто-
ром, становить загрозу національній 
безпеці держави.

Стаття 3 Конституції України за-
дає фундамент філософсько-правової 
парадигми формування системи прав 
людини в Україні: «Людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і  безпека визнаються в  Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права 
і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є го-
ловним обов’язком держави» [5].

Аналізуючи зміст статті 3, мож-
на провести паралелі з  такими ос-
новними міжнародними актами, як 
Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права і Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і  культурні 
права. В  цих актах центральне місце 
посідає людина, її природні права, гід-
ність, честь, безпека, які визначаються 
як найбільші соціальні цінності.

Як зазначено у  науково-практич-
ному коментарі Конституції України 
Національної Академії Правових Наук 
України: «Права і свободи людини – це 
певні можливості людини, необхідні для 
задоволення біологічних та соціальних 
потреб її нормального існування та 
розвитку в конкретно-історичному со-
ціумі, котрі об’єктивно зумовлюються 
досягнутим рівнем розвитку суспіль-
ства і забезпечені соціальними обов’яз-
ками інших суб’єктів. Відмінність між 
правами і свободами людини є не абсо-
лютною, а  відносною. І поняття прав 
людини, і  поняття її свобод відобра-
жають людські можливості. У  цьому – 
принципова спільність цих понять. Та 
все ж права і свободи людини не є цілком 
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тотожними явищами: вони розрізня-
ються головним чином за шляхами, за-
собами їх здійснення та забезпечення. 
Права людини можуть бути здійснені, 
зазвичай, за наявності певних юридич-
них засобів, «механізмів» (наприклад, 
права на працю, на освіту, на соціальне 
забезпечення неможливо реалізувати, 
якщо державою не встановлено відпо-
відної юридичної процедури). А свободи 
людини у  багатьох випадках можуть 
здійснюватись і  без такого втручання 
держави: її місія щодо них полягає в охо-
роні, дотриманні і  захисті відповідних 
можливостей (наприклад, свободи сло-
ва, сповідування будь-якого віровчення, 
вибору місця проживання)» [6].

Таке визначення прав і свобод лю-
дини охоплює і  її житлові права, реа-
лізація яких залежить від діяльності 
держави в частині захисту права влас-
ності, встановлення і  забезпечення 
соціальних стандартів у житловій сфе-
рі, захисту місця проживання і забез-
печення права вибору місця прожи-
вання. Гарантованість забезпечення 
визначених прав і  свобод може бути 
реалізовано при послідовному впро-
вадженні державою дій, спрямованих 
на практичну імплементацію норм 
Конституції в  галузеві норматив-
но-правові акти з подальшим контро-
лем за їх виконанням.

Конституцію іноді сприймають 
як акт односторонньої дії, свого роду 
звід зобов’язань держави. Це не зовсім 
вірно. Основний документ передба-
чає взаємну відповідальність держа-
ви і суспільства. Суспільство як єдине 
джерело влади в  державі зобов’язане 
здійснювати громадянський контроль 
за дотриманням державою норм Кон-
ституції. Суспільство несе відпові-

дальність за обраних ним представни-
ків у владних інституціях.

Недоторканність житла чи іншого 
володіння особи є  однією зі складо-
вих особистої недоторканності, тісно 
пов’язаною з  правом на недоторкан-
ність особистого і  сімейного життя, 
гарантованим ст. 32 Конституції Укра-
їни. Ця норма Конституції є  тотож-
ною  ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод 
, яка комплексно декларує ці права: 
«Кожен має право на повагу до його 
приватного і сімейного життя, до жит-
ла і до таємниці кореспонденції» [7].

Стаття 33 Конституції України га-
рантує вільний вибір місця прожи-
вання. З місцем проживання тривалий 
час був пов’язаний інститут пропис-
ки, який суттєво обмежував право на 
свободу пересування і  вільний вибір 
місця проживання. Прописка мала 
дозвільний характер і  здійснювала-
ся переважно на підставі відомчих 
актів. Одним із таких актів була Тим-
часова інструкція про порядок доку-
ментування і  прописки (реєстрації) 
громадян, затверджена наказом Мі-
ністерства внутрішніх справ України 
від 3 лютого 1992  р., яка встановлю-
вала необхідність отримання дозволу 
органів внутрішніх справ на пропис-
ку (виписку) в  усіх без винятку насе-
лених пунктах України. Як зазначив 
Конституційний Суд України у своєму 
рішенні від 14 листопада 2001 р. (спра-
ва про прописку), саме такий порядок 
прописки, за яким вибір особою місця 
проживання залежить, як правило, від 
рішення паспортної служби органів 
внутрішніх справ, обмежує право осо-
би на вільний вибір місця проживан-
ня. Тому, як вирішив Суд, положення 
підпункту 1 пункту 4 Положення про 
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паспортну службу органів внутрішніх 
справ, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 жовт-
ня 1994  року №700, згідно з  яким, 
паспортна служба органів внутрішніх 
справ застосовує дозвільний порядок 
вибору особою місця проживання, 
суперечить частині першій статті 33 
і частині першій статті 64 Конституції 
України (є неконституційним) [8].

Право власності, в  тому числі на 
житло, потребує окремої уваги. Укра-
їнці не мали гарантованого права 
власності на житло протягом майже 
століття радянської влади, лише після 
розпаду Радянського Союзу і встанов-
лення Незалежності в Україні починає 
формуватися інститут права власності 
на житло. Зазначимо, що переважна 
більшість житлового фонду, який сьо-
годні перебуває у власності громадян, 
ними не був куплений чи побудований, 
а право власності було набуте шляхом 
приватизації відповідно до Закону 
України «Про приватизацію держав-
ного житлового фонду» [9]. Сьогодні 
понад 90% житлового фонду України 
перебуває у приватній власності, май-
же всі громадяни, крім поодиноких 
випадків, реалізували своє право на 
приватизацію житла, яке перебува-
ло в  їхньому користуванні. Громадя-
ни швидко зрозуміли сутність права 
власності на житло, але варто постави-
ти запитання: чи зародилося у  свідо-
мості громадян розуміння обов’язків, 
які настають разом з  правом власно-
сті. Відповідь очевидна: в перші роки 
створення інституту права власності 
на житло не було сформовано інсти-
туту відповідального власника жит-
лового фонду. У  свідомості громадян 
і  надалі залишалося глибоко вкорі-
нене уявлення про те, що утримання, 

експлуатація чи ремонт житлового 
фонду в  місцях загального користу-
вання – не відповідальність громадян, 
а  проблема держави, муніципалітету 
чи будь-кого іншого, а не їхня, власни-
ків житла. Лише останні десять років, 
у  зв’язку з  революційними змінами 
у  законодавстві в  галузі обслугову-
вання та утримання житлового фонду, 
поширенням практик об’єднань спів-
власників багатоквартирних житлових 
будинків та проведенням роз’ясню-
вальної роботи окремими галузевими 
громадськими організаціями, у свідо-
мості суспільства виникає розуміння 
взаємозв’язку і  балансу між правом 
володіти і бути відповідальним у про-
цесі реалізації такого права. Процес 
формування психологічного сприй-
няття права власності суспільством 
випереджав формування філософської 
парадигми психологічного сприйнят-
тя зобов’язань. Гадаю, наступне деся-
тиліття переважно виправить цей ди-
сбаланс. Мої сподівання ґрунтуються 
на поетапних змінах законодавчого 
поля у відповідній галузі, масштабній 
роботі галузевих об’єднань громадян, 
великій кількості існуючих програм 
у галузі житлової політики, а також на 
природних процесах зміни поколінь.

Категорія власності посідає осо-
бливе місце у  суспільній свідомості 
і  суспільному житті. Беззаперечним 
є твердження про те, що недоторкан-
ність власності, яка не лише деклару-
ється, але й гарантована громадянину 
державою, може забезпечити вільний 
розвиток особистості, інтелектуаль-
ної, творчої діяльності, добробут і спо-
кій. Держава зобов’язана забезпечити 
такий правопорядок через створення 
ефективної державної політики. Стат-
тя 41 Основного Закону України на по-
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літичному рівні закріплює право кож-
ного її громадянина на власність як 
важливий атрибут правової держави 
і демократичного, громадянського су-
спільства. Ці конституційні положення 
створили фундаментальне підґрунтя 
для їх подальшого розвитку в цивіль-
ному законодавстві України.

Право приватної власності на жит-
ло – це визначене і гарантоване зако-
ном право певної особи здійснювати 
правомочності відповідно до обсягу 
володіння, користування та розпоря-
дження житлом на свій розсуд з будь-
якою метою, якщо це не заборонено 
законом. Громадяни, які мають у при-
ватній власності будинок (частину 
будинку), квартиру, користуються 
житлом для особистого проживання 
і  проживання членів їх сімей та ін-
ших осіб. Власник не має права вико-
ристовувати житлове приміщення для 
промислового виробництва; зберігати 
вибухонебезпечні чи екологічно шкід-
ливі речовини та предмети; викону-
вати роботи та інші дії, які руйнують, 
псують приміщення; завдавати підви-
щеного шуму та вібрації; порушувати 
умови проживання в  багатоквартир-
ному будинку інших осіб в будь-який 
інший спосіб [10].

Безперечно, ключовою статтею 
Конституції України, яка гарантує 
право на житло, є  стаття 47: «Кожен 
має право на житло. Держава створює 
умови, за яких кожний громадянин ма-
тиме змогу побудувати житло, придба-
ти його у власність або взяти в оренду. 
Громадянам, які потребують соціаль-
ного захисту, житло надається держа-
вою та органами місцевого самовряду-
вання безоплатно або за доступну для 
них плату відповідно до закону. Ніхто 
не може бути примусово позбавлений 

житла інакше як на підставі закону за 
рішенням суду».

У розумінні філософії права це 
революційна норма в  галузі природ-
них прав людини в Україні, погляд на 
житло не як на «житло – благо», а як на 
«житло – базову потребу кожного». 

Конституційні норми, що гаранту-
ють право на житло, мають формувати 
основу законодавства у  сфері житло-
вої політики. Та попри те, що Консти-
туцію було прийнято за часів Незалеж-
ності України та її норми відповідають 
основним міжнародним актам у сфері 
прав людини і  громадянина, правова 
база теперішньої житлової політики 
включає низку актів законодавства, 
які діють ще з часів радянської Украї-
ни. З цієї причини мушу констатувати, 
що законодавство в  галузі житлової 
політики застаріле, колізійне і  таке, 
що не відповідає ані запитам суспіль-
ства, ані можливостям держави.

Деякі політики, спекулюючи на 
болючій для сотень тисяч українців 
темі житла, невірно трактуючи норми 
Конституції, провадять політику попу-
лізму, намагаючись укоренити у свідо-
мості громадян і в законодавчих актах 
розуміння права на житло як обов’язку 
держави забезпечити всіх житлом за 
державний кошт. На моє переконання, 
це утопічні ідеї, які не мають нічого 
спільного із забезпеченням права на 
житло і  рівного доступу громадян до 
такого права. Регуляторна політика 
держави має базуватися на справедли-
вому розподілі соціального житла між 
окремо законодавчо визначеними ка-
тегоріями громадян. При цьому Кон-
ституція не містить норми про те, що 
житло має надаватися їм безкоштовно 
чи у  власність. Натомість для грома-
дян, які не потребують соціального за-
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хисту, мають бути створені механізми, 
за яких житло буде доступним для них, 
через створення прозорих і  зручних 
для людини інструментів будівництва 
чи придбання житла і  захисту права 
приватної власності на житло. 

Право людини на житло  – це не 
просто право на пільги, воно має 
оборонну і  захисну функції. Держа-
ва не повинна перешкоджати людям 
реалізовувати їхнє право на житло, 
а  одночасно має захищати їх від по-
задержавного втручання у  їхні права. 
Так, державні установи не можуть са-
мовільно виселити людей з  дому або 
дозволити зробити це третім особам. 
Держава повинна утримуватися від 
дискримінаційних чи інших практик 
або запобігати практикам, внаслідок 
яких певним верствам населення від-
мовляють або ускладнюють доступ до 
житла. Захист від спекуляцій землею 
і  житлом також підпадає під обов’я-
зок держави захищати права грома-
дян. Водночас перед державою стоїть 
потужний виклик – створити переду-
мови для того, щоб громадяни могли 
скористатися своїм правом на житло, 
тобто держава повинна стати гаран-
том реалізації людьми їхнього права 
на житло. 

Правова держава в Україні – це пу-
блічне об’єднання народу і  держави, 
що має правовий характер узаконе-
них суспільних норм і  правил відпо-
відальності держави перед народом. 
Основою державної влади є принципи 
верховенства права, дотримання прав 
і  свобод людини, юридичної форми 
діяльності й  поділу органів держав-
ного управління і  посадових осіб. За-
хист дотримання прав і свобод люди-
ни, в тому числі на житло, є основним 
завданням правової держави в  Укра-

їні. У відносинах «людина – держава» 
пріоритетом є людина. Сучасна право-
ва держава повинна забезпечити рів-
ні правові можливості кожній людині, 
спираючись на її природні права. У су-
спільних відносинах права людини 
є  однією зі сталих частин. Фактично 
закріплені права людини визначають 
спосіб її існування у конкретному дер-
жавному полі повноважень. [11].

К. Бабенко зазначає, що історич-
но-правова логіка еволюції конституці-
оналізму переконує, що конституюван-
ня прав людини є необхідним процесом, 
невіддільним від створення ідеології 
правової держави і демократії [12].

Поняття «правова держава» актив-
но присутнє у політичному лексиконі 
багатьох держав. Проте слід зазначи-
ти, що в різних правових системах це 
поняття має особливості, які залежать 
від відповідних правових, культурних, 
релігійних та історичних традицій.

Конституційні права на житло ві-
дображені в  конституціях багатьох 
країн світу, де посідають одне з  клю-
чових місць незалежно від рівня еко-
номічного розвитку, наявності вій-
ськових дій, форми правління тощо. 
Для прикладу наведемо таблицю 1.

Розглядаючи природу філософ-
сько-правового змісту конституцій-
ного права на житло, погоджуюся 
з думкою М. Савчина про те, що кон-
ституційні норми, перш за все, є  ві-
дображенням моральних цінностей 
суспільства, досягнутих стандартів 
свободи і взаємоповаги, які забезпечу-
ють вільний розвиток кожного члена 
суспільства, тобто конституційні пра-
ва займають основну, фундаментальну 
ступінь в усій системі права держави, 
де прийнята відповідна Конституція 
[14].
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Таблиця 1

Конституція 
країни Положення

Афганістан « ст. 67.
Держава заохочує житлові проекти.
Держава працює над полегшенням доступу до житла для соціально 
незахищених категорій.»

Албанія «ст. 66.
Держава сприяє наданню громадянам можливості знайти житло.
Держава працює над полегшенням доступу до житла для соціально 
незахищених категорій.»

Ангола «ст. 43.
І. Ніхто не може бути позбавлений місця проживання.
II. Держава надає позики на будівництво будинків та будинків, 
вживає заходів для реалізації права на проживання.»

Австралія «ст.19.
I. Кожна людина має право на належне середовище проживання та 
дім, що гідно сімейного життя та життя громади.»

Болгарія «Розділ 19.
I. Кожна людина має право на належне середовище проживання та 
дім для гідного сімейного життя та життя громади.»

Китай «ст. 25.
Китайська Народно-Демократична Республіка розглядає постій-
не вдосконалення матеріальних і культурних стандартів людей як 
найвищий принцип своєї діяльності. Зростаюче матеріальне ба-
гатство суспільства в нашій країні, де були скасовані податки, ціл-
ком використовується для сприяння добробуту трудящих. Держава 
забезпечує всіх працюючих людей усіма умовами для отримання 
їжі, одягу та житла.»

Єгипет «ст. 34.
Держава визнає право кожного громадянина на адекватний і гідний 
притулок, що сприяє здоров’ю та добробуту, та бере на себе зобов’я-
зання безпосередньо, через співпрацю державних або приватних 
організацій для сприяння ефективній реалізації цього права.»

Франція «ст.36.
Кожен має право на житло. Це право забезпечується шляхом дер-
жавного, громадського, кооперативного та індивідуального жит-
лового будівництва.»

Німеччина «ст. 45.
Кожен житель країни має право на гідний дім. Закон має на меті 
забезпечити гігієнічне і  економне житло, полегшуючи його при-
значення і  стимулюючи інвестиції приватного капіталу для цьо-
го.»

Гватемала «ст. 28.
Держава і всі державні установи та установи на всіх рівнях повин-
ні вжити обґрунтованих законодавчих та інших заходів у  межах 
доступних їм ресурсів, щоб забезпечити кожній людині доступ до 
належного притулку.»

 https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=en [13].
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П. Сєдугін, погоджуючись с дум-
кою С. Корнєєва, вважає, що філософ-
сько-правовий зміст конституційного 
права на житло має в своїй сукупності 
декілька складових. Насамперед пра-
во на житло є  своєрідною гарантією 
кожній особі, яка перебуває на тери-
торії держави, на право користувати-
ся житлом, що належить її на відпо-
відних законних підставах, як-то на 
праві власності, оренди, тощо. Водно-
час держава проголошує зобов’язан-
ня постійно сприяти забезпеченню 
житлом кожного громадянина. Окрім 
того, держава зобов’язується сприяти 
створенню можливостей для постій-
ного покращення умов проживання. 
Оскільки цей обов’язок держави має 
статус державно-правового і  носить 
прямий конституційний характер, то 
право громадян на житло, безперечно, 
є інститутом не цивільного чи житло-
вого права, а насамперед конституцій-
ного права [15].

Філософсько-правовий зміст кон-
ституційного права на житло, його 
вплив на суспільство можна просте-
жити на прикладі реалізації в  розви-
нутих державах такого права для най-
більш нужденних верств населення, 
що потребують негайної реалізації 
такого права. 

Дослідження Канадського позапар-
тійного науково-дослідного та полі-
тичного партнерства між науковцями, 
політиками та особами, що прийма-
ють рішення, постачальниками послуг 
і  людьми з  досвідом бездомності,  – 
Canadian Observatory on Homelessness 
(COH) – показало: саме реалізація пра-
ва на житло призводить до рушійних 
змін в  способі існування особи у  по-
зитивному напрямку, що, окрім соці-
ального благополуччя країни, веде до 

скорочення бюджетних витрат, напри-
клад, зменшення використання ліків, 
а отже, і скорочення витрат на медици-
ну для безпритульних. СОН було впро-
ваджено програму «Спочатку житло» 
(Housing First)  – підхід до подолання 
бездомності, орієнтований на віднов-
лення, спрямований на швидке пере-
міщення людей, які переживають без-
домність, до незалежного і постійного 
житла, з  наступним наданням додат-
кової підтримки і  послуг за потреби. 
СОН стверджує, що житло не залежить 
від готовності його прийняти чи дотри-
мання відповідних норм, наприклад, 
тверезості. Швидше це необхідність, 
заснована на праві, коріння якого ле-
жить у  філософії, згідно з  якою, всі 
люди заслуговують на житло, і належне 
житло є передумовою для одужання від 
труднощів життя [15].

В Управлінні Верховного комісара 
з  прав людини ООН зазначають, що 
ключовою частиною будь-якої кон-
ституції чи змін до неї є забезпечення 
просування, поваги та захист прав лю-
дини і основних свобод. 

Більшість правових порядків дер-
жав світу базуються на ієрархічній 
структурі правових актів з  конститу-
цією на вершині. Усе законодавство 
та інші правові акти держави повинні 
відповідати її конституції. Якщо закон 
чи інший ухвалений державою пра-
вовий акт несумісний з конституцією, 
тоді цей закон чи акт має бути визна-
ний недійсним компетентною судо-
вою установою.

Конституція не лише визначає вза-
ємовідносини між окремими людьми, 
групами і державою, а й пронизує дер-
жавні структури, процес прийняття рі-
шень і наглядові процеси. 
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Прогалини в  реалізації прав лю-
дини на внутрішньому рівні держави, 
в  тому числі права людини на гідне 
житло, часто є  похідною недоліків 
у галузі конституційного права.

Зв’язок між правами людини, 
в тому числі на гідне житло, та демо-
кратичним конституційним ладом по-
чинається з процесу, що веде до при-
йняття конституції, або проведенні 
відповідних конституційних реформ. 
Такий процес є  успішним, якщо ба-
зується на широкій участі всіх частин 
суспільства. Учасники повинні мати 
можливість вільно формулювати свої 
погляди і спілкуватися між собою без 
перешкод з  боку владних структур. 
Важливо, щоб їхні думки розглядали-
ся в рамках чітких процедур, були пе-
редбачені справедливі, неупереджені 
відповідальні за процес. Такі умови 
можуть бути створені лише тоді, коли 
в  конституції закріплені стандарти 
свободи слова, включно з  правом на 
передачу власної думки, свободою 
слова і  ЗМІ, свободою об’єднань і  зі-
брань. Отож, реалізація закріпленого 
права на житло в  конституції немож-
лива без установлення інших важ-
ливих прав і  свобод. Право на житло 
є  частиною комплексного розвитку 
громадянського суспільства, яке разом 
з іншими правами робить сучасну дер-
жаву дійсно демократичною.

З інституційної точки зору консти-
туцію можна порівняти із статутом ре-
гулювання управління організацією. 

З демократичної точки зору кон-
ституція є  гарантією прав людей, 
бар’єром від спроб запровадження ав-
торитарного правління. 

З політичної точки зору конститу-
ція визначає і легітимізує суверенність 
носія влади та його основні установи 

і  процедури, за допомогою яких під-
тримується суверенітет. 

З філософської точки зору консти-
туція дає вираз основних цінностей, що 
лежать в основі держави і суспільства. 

З точки зору юридичної перспек-
тиви конституція є основним законом 
країни і  фундаментом правової сис-
теми держави. Вона перебуває на вер-
шині ієрархії правових джерел, всі за-
конодавчі й нормативно-правові акти 
повинні відповідати їй. Вона встанов-
лює основні механізми забезпечення 
і  тлумачення закону у  разі порушень 
чи суперечок.

Сучасні конституції охоплюють 
основні засади прав людини, визнача-
ють правове відношення людини щодо 
держави і всередині суспільства. Проте 
роль конституції виходить за ці рамки, 
оскільки також є  проголошенням ос-
новних цінностей, на яких будується 
суспільство, такими як гідність люди-
ни, свобода, рівність, справедливість. 
У гармонії з цими цінностями консти-
туційні права допомагають захищати 
життєво важливі інтереси людей – пра-
во на здоров’я, житло, безпеку особи, 
участь у веденні державних справ.

Понад те, розвиток конституціона-
лізму знаменувався зміною гуманіс-
тичної парадигми. Сьогодні ключовим 
фактором життя суспільства є  статус 
окремих людей і груп, а також добро-
бут людей. Отже, гарантії прав люди-
ни, в тому числі на гідне житло, наразі 
посіли належне місце у центрі консти-
туційного права. 

Майже всі реформи сучасної дер-
жави повинні керуватися міркування-
ми, пов’язаними з  правами людини. 
Для демократичної держави немож-
ливий шлях ізоляції, тому міжнарод-
не законодавство прав людини є один 
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з  найбільш важливих критеріїв, який 
впливає на основний закон країни. 

Загальна декларація прав люди-
ни Організації Об’єднаних Націй, 
що широко визнається як джерело 
міжнародних звичаїв закону а, отже, 
є  юридично обов’язковим докумен-
том, забезпечує нормативну основу 
для оцінки правових систем, політики 
і практики всіх держав. У статті 25 Де-
кларації міститься положення про те, 
що кожна людина має право на житло 
для підтримки достатнього сучасного 
рівня життя [17].

Висновки. Конституційне право 
фізичної особи на житло є природним 
правом, завдяки реалізації якого лю-
дина може реалізувати свої нагальні 
потреби у  фізичній і  духовній життє-
діяльності. По відношенню до житла 
виникає дихотомія прав  – майнове 
і немайнове. Майнове право на житло 
полягає у можливості проживання осо-
би в придатному для цього помешкан-
ні; особисте немайнове право – це пра-
во на недоторканність житла. Право на 
житло полягає не лише у фізичній мож-
ливості для особи перебувати певний 
час у придатному для проживання при-
міщенні, у можливості для відпочинку, 
спілкуванні тощо, а є передумовою для 
створення сім’ї, народження і вихован-
ня дітей, що є природним прагненням 
особи. Це є, можливо, найбільш важ-
ливою умовою побудови психологіч-
но-здорового соціуму, тому держава, 
яка до цього прагне, має бути зацікав-
лена в забезпеченні цього права.

Ефективна реалізація закладених 
конституційних основ потребує осо-
бливого наголосу на понятті «правова 
держава», а саме право як окрема кате-
горія може встановити в державі межі 
її влади в інтересах громадян. В основі 

поняття правової держави має лежати 
розуміння природних прав людини та 
ідеї встановлення їх вище за права са-
мої держави. Таким чином, державна 
влада має бути похідною від природ-
них прав людини.

Дві тисячі  років тому Сократ кон-
статував, що свобода є  суттю демо-
кратії. Це твердження залишається 
актуальним і  в умовах сучасного сві-
ту. Саме Конституція держави є  фун-
даментом забезпечення засад демо-
кратичного управління і захисту прав 
і свобод людини і громадянина, в тому 
числі права на гідне житло.
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: 
ЗАГАЛЬНІ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Анотація. У публікації сформовано теоретичні засади поняття внесення змін до 
конституції. Аналізуються основні положення національного та польського консти-
туційного законодавства, у яких закріплені порядок та процедура внесення змін до 
Основного Закону. 

У переважній більшості зміни до Конституції привертають значну увагу суспіль-
ства, зумовлюють напруженість і  гострі дискусії не лише щодо їх змісту, а й щодо 
процедури їх внесення. Найчастіше такі дискусії виникають у зв’язку з рішеннями 
конституційних судів щодо неконституційності внесених змін до конституції.

Розкрито сутність і  зміст процедур внесення змін до конституцій в Україні та 
Польщі. Здійснено аналіз основних способів внесення змін до конституцій та визна-
чення їх впливу на конституційні процеси в Україні та Польщі. Виокремлено основні 
положення, що підлягатимуть порівняльному аналізу, а саме: способи внесення змін 
до конституцій, ініціативи внесення змін до конституцій, парламентські процедури, 
референдуми з питань внесення змін до конституцій, обмеження для внесення змін 
до конституцій та роль конституційних судів у внесенні змін до конституцій. 

Актуальним і дискусійним є питання щодо можливості конституційних судів ви-
знавати неконституційним закони про внесення змін до Конституції. З одного боку, 
втручання органу конституційної юрисдикції у  законодавчу сферу шляхом зміни 
редакції чинної конституції не є прийнятним, з  іншого – прийняття парламентом 
відповідного закону без отримання висновку про відповідність його остаточної ре-
дакції Конституції порушує встановлену процедуру. З огляду на це необхідно при-
йняти заходи щодо посилення ролі конституційних судів у процедурі внесення змін 
до Основних Законів, а саме їх можливості впливати на парламенти за умови ухва-
лення ними законів про внесення змін до конституцій із порушенням встановлених 
правил і перешкоджати цьому. 

Ключові слова: внесення змін до конституції, закон, конституційний акт, кон-
ституційний референдум, конституціоналізм, конституція, легітимність конститу-
ції, основний закон. 
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AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION IN UKRAINE AND 
POLAND: GENERAL COMPARATIVE LEGAL ASPECTS

Abstract. The article forms the theoretical foundations of the concept of amending the 
constitution. There are analyzed main provisions of the national and Polish constitutional 
legislation, which set out the order and procedure for amending the Basic Law.

Changes to the Constitution often attract considerable public attention, causing 
tensions and heated debates not only about their content, but also about the procedure 
for their introduction. More often such discussions arise due to the decisions of the 
constitutional courts on the unconstitutionality of the amendments to the constitution.

The article reveals the essence and content of the procedures for amending the 
constitutions in Ukraine and Poland. This article analyzes the main ways to amend the 
constitutions and identifies their impact on constitutional processes in Ukraine and 
Poland. The following provisions are subject to comparative analysis: ways of amending 
constitutions, initiatives to amend constitutions, parliamentary procedures, referendums 
on amendments to constitutions, restrictions on amending constitutions, and the role of 
constitutional courts in amending constitutions.

An important and controversial issue is the possibility of constitutional courts to 
declare unconstitutional laws amending the Constitution. 

In general, the interference of a body of constitutional jurisdiction in the legislative 
sphere by changing the wording of the current constitution is not acceptable; but the 
adoption by the parliament of the relevant law without obtaining a conclusion on its 
conformity with the final version of the Constitution violates the established procedure.

Therefore, it is necessary to take measures to strengthen the role of constitutional 
courts in the procedure of amending the Basic Laws, namely their ability to influence 
parliaments, provided that they adopt laws to amend constitutions in violation of 
established rules and prevent this.

Key words: amendments to the constitution, law, constitutional act, constitutional 
referendum, constitutionalism, constitution, legitimacy of the constitution, basic law.
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Постановка питання в загально-
му вигляді. У конституціях України та 
Польщі закріплюються основні проце-
дури та порядок внесення до них змін. 
Проте, теоретично не сформульовано 
поняття внесення змін до конституції, 
відсутні фундаментальні наукові до-
слідження цієї проблеми.

Актуальність теми зумовлена 
комплексним характером внесення 
змін до конституції як правового ін-
ституту. Така особливість правової 
регламентації порядку та процедури 
внесення змін до конституції вимагає 
концептуальної спрямованості цих 
норм.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Питан-
ням внесення змін до конституції, в тій 
чи іншій мірі, знайшла своє висвітлен-
ня в низці наукових робіт вітчизняних 
і польських вчених, зокрема О. Багрій, 
Б. Банашака, Д. Бєлова, А. Біштиги,  
Д. Войтчака, Л. Гарліцкі, М. Граната, 
Д. Гурецкі, В. Кшидло, П. Любченка,  
О. Оніщенко, В. Погорілка, Т. Поличко, 
С. Різника, П. Рудика, О. Скрипнюка,  
О. Совгирі, П. Стецюка, В. Тація,  
М. Тесленко, Ю. Тодики, В. Федоренка,  
В. Шаповала, Ю. Шемшученка,  
Н. Шукліної, О. Ющика та інших. 

На складності питання внесення 
змін до Конституції наголошував фун-
датор вітчизняного конституційного 
права В. Погорілко, який, свого часу 
стверджував, що підвищення ролі та 
значення Конституції України в  дер-
жавотворенні і правотворенні полягає 
насамперед у  забезпеченні суспіль-
ством і державою послідовної і повної 
реалізації відповідних положень Кон-
ституції в  частині державотворення 
і  правотворення, у  приведенні чин-
них законів у  відповідність з  Консти-
туцією. Та найскладнішим питанням 

у  цьому є  розв’язання вічної дилеми 
про непорушність і  стабільність Кон-
ституції та одночасно про внесення до 
неї змін у зв’язку з виявленими недо-
ліками або зміною суспільно-політич-
них відносин [1, с. 66].

Проте, проблематика внесення 
змін до конституції як різновиду кон-
ституційної правотворчості у  консти-
туційно-правовій науці залишається 
малодослідженою. Варто погодитись 
з О. Ющиком, що починаючи з 90-х ро-
ків конституційний процес в  Україні 
здійснюється «навпомацки», у  повній 
світоглядно-методологічній «пітьмі», 
примітивним методом спроб і  поми-
лок. Через це сьогодні ми маємо стро-
катий набір уявлень різних політич-
них сил щодо необхідності та способу 
змінення чинної Конституції [2, с. 44]. 
У  даному контексті цілком виправ-
даними та обґрунтованими є  позиції 
дослідників, які стверджують, що пи-
тання внесення змін до Конституції 
перебувають у політичній площині (В. 
Шаповал [3, с. 21]).

Загальна мета даної статті поля-
гає у розкритті внесення змін до кон-
ституції як різновиду конституційної 
правотворчості. Тому, доцільно зосе-
редити увагу на найважливіших ас-
пектах внесення змін до конституції. 
Адже, яких би змін не потребувала 
конституція, беззаперечним є  те, що 
ці зміни повинні здійснюватись у кон-
ституційний спосіб, бути легітимними 
та законними.

Порядок внесення змін до консти-
туції виступає різновидом правотвор-
чого процесу, а  саме конституційної 
правотворчості. Практика двадцяти 
п’яти  років дії чинної Конституції 
України дає багатий матеріал для усві-
домлення позитивних і  негативних 
моментів, що пов’язані із внесенням 
змін до Конституції України. Проте, 
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для більш повного з’ясування порядку 
внесення змін до конституції важливе 
вивчення зарубіжного досвіду з дано-
го питання.

У зв’язку з  цим є  потреба у  комп-
лексному дослідженні процедури та 
порядку внесення змін до Конституції 
України, закріпленому розділом ХІІІ 
та до Конституції Республіки Польща, 
закріпленому розділом ХІІ, відповідно.

Виклад основного матеріалу 
й обґрунтування отриманих резуль-
татів дослідження. Відповідно до п. 5 
Доповіді про конституційні поправки, 
прийнятої Венеційською комісією на 
81-му пленарному засіданні (Венеція, 
11-12 грудня 2009 року) (далі – Допо-
відь) питання про конституційні по-
правки лежить в  основі конституцій-
ної теорії та практики. …Навіть цілком 
фундаментальна зміна конституції 
іноді необхідна для того, щоб покра-
щити демократичне управління або 
пристосуватись до політичних, еко-
номічних та соціальних перетворень. 
При умові, що суспільство формується 
відповідно до його писаної конститу-
ції, процедура зміни цього документу 
набула суттєвого значення. Внесення 
змін не є  юридичною формальністю, 
а нормативною установкою, яка може 
суттєво вплинути чи навіть визначити 
основні політичні процеси [4].

Конституція виступає основою 
функціонування держави, тож спра-
ведливим є  очікування того, що вона 
буде більш сталою та незмінною, ніж 
законодавчі акти нижчого рівня. Най-
перше, це пов’язане із бажанням за-
безпечення більш тривалої чинності 
конституції в порівнянні з іншими за-
конами. Зазначена тенденція, як пра-
вило, відображається в  різних проце-
дурах, що ускладнюють внесення змін 
до конституції: кваліфікована вимога 
кворуму та кваліфікованої більшості, 

затвердження прийнятої парламен-
том поправки на референдумі, забо-
рона внесення змін до конституції 
в певних ситуаціях або періодах тощо.

Фундаментальною властивістю всіх 
писаних конституцій (на відміну від 
звичайних законодавчих актів), є  те, 
що вони містять положення про поря-
док внесення до них змін. Майже у всіх 
конституціях такі процедури змін 
є більш складними, ніж для звичайного 
законодавства і, як правило, вимагають 
кваліфікованої більшості у парламенті, 
множинності рішень, спеціальних ча-
сових обмежень або навіть сукупності 
цих факторів. У деяких державах вима-
гається ратифікація змін на всенарод-
ному референдумі, а  у  федеративних 
державах іноді – ратифікація суб’єкта-
ми (п. 6 Доповіді) [4]. 

Відповідно до п. 7 Доповіді ці за-
гальні фундаментальні елементи ме-
ханізмів здійснення конституційних 
змін об’єднані у таку кількість спосо-
бів, як і  кількість конституцій. Навіть 
в  Європі існує різноманітність, яка 
варіюється від держав, у яких консти-
туційні зміни відбуваються достатньо 
легко, до держав, де, на практиці, це 
майже неможливо. Не існує єдиної Єв-
ропейської «кращої моделі» прийнят-
тя поправок до конституції, і тим біль-
ше якихось загальних обов’язкових 
правових вимог [4].

Ускладнений спеціальний поря-
док внесення змін до конституції зу-
мовлюють ряд чинників: по-перше, 
найвища юридична сила конституції 
передбачає спеціальний порядок (по-
рядки) внесення до неї змін (В. Ша-
повал [5, с. 103]); по-друге, особливий 
порядок внесення змін до Конституції 
є однією з базових передумов її верхо-
венства (Л. Гарліцкі [6, с. 103]); по-тре-
тє, в основі зміни конституції лежить 
народний суверенітет (О. Совгиря та 
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Н. Шукліна [7, с.  59]). Отже, внесення 
змін до конституції варто розглядати 
як продовження здійснення народом 
установчої влади, і  тому для цього 
встановлено спеціальну й  ускладнену 
парламентську процедуру (М. Теслен-
ко [8, с. 12]).

На переконання З. Лунь, особли-
вість порядку внесення змін до кон-
ституції полягає у  створенні спе-
ціальної ускладненої чи особливо 
ускладненої процедури при внесенні 
змін, а  це – відповідно захищає, охо-
роняє Основний Закон від спонтанних 
невиважених чи навіть перманентних 
змін [9, с. 14].

Вводячи спеціальний режим вне-
сення змін, законодавець захищає 
зміст конституції, тим самим закрі-
плюючи конкретну соціально-полі-
тичну та економічну систему. З іншого 
боку, конституція повинна відповіда-
ти соціальній реальності, в  якій вона 
функціонує, при цьому така динаміч-
на реальність має бути відображена 
у  змісті конституції. Як справедливо 
зауважує Т. Бірмонтієне, чинна кон-
ституція має бути актуальною і  від-
повідати змінам, що відбуваються 
у  суспільстві і  державі, а  також очі-
куванням громадян. Тому, врахову-
ючи еволюцію життя, внесення змін 
до конституції в той чи інший спосіб 
є неминучим [10, с. 223].

Конституція є  особливим, навіть 
винятковим, правовим актом, що ха-
рактеризується довговічністю, яка 
досягається фіксацією конкретної 
процедури зміни її положень. Іноді за-
конодавець прямо забороняє внесення 
змін до певних конституційних норм. 

Водночас, часто питання зміни 
конституції перебуває не лише в  ме-
жах регулювання конституційної 
процедури. Зрештою, поряд із писа-
ною конституцією, як нормативним 

актом вищої юридичної сили, існує 
також поняття реальної конституція, 
що визначається як пануюча система 
політичних, соціальних та економіч-
них сил. Отже, в широкому розумінні 
в процесі внесення змін до конститу-
ції поруч із процедурними питаннями 
слід враховувати також соціальну си-
туацію, а далі й  соціологічний аспект 
цього заходу.

Важливо підтримувати узгодже-
ність між запропонованими змінами 
конституційно-правового регулюван-
ня та політичною і  соціально-еконо-
мічною реальністю. Як відомо, потен-
ційна невідповідність між писаною та 
фактичною конституцією породжує 
явище фіктивної писаної конституції. 

Як зазначає В. Тацій, незважаю-
чи на значний позитивний потенціал 
будь-якої конституції, цілком природ-
но, що зі спливом певного часу постає 
питання про її реформування, інколи 
навіть у  формі прийняття нового Ос-
новного Закону. Конституційна ре-
форма в житті будь-якої країни − по-
дія не тільки не звичайна, але й інколи 
навіть доленосна. Адже конституція 
− це той основоположний документ, 
який визначає долю країни не на одне 
десятиліття. Тому до цього процесу 
слід підходити надзвичайно зважено, 
системно, із максимальним залучен-
ням до нього фахівців [11, с. 39]. 

На думку О. Багрій, вдосконален-
ня Основного Закону шляхом внесен-
ня до нього змін може стати кроком 
на шляху до підвищення авторитету 
цього основоположного акта, а  також 
зменшення розбіжностей між юри-
дичною та фактичною конституцією, 
виникнення яких в  умовах постійної 
трансформації суспільних відносин, 
появи нових правових інститутів та 
галузей права, є  абсолютно природ-
ним [12, с. 85].
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Порядок внесення змін до Консти-
туції України від 28 червня 1996 року 
безпосередньо регулюється самою 
Конституцією України, а  саме Розді-
лом ХІІІ «Внесення змін до Конститу-
ції України» [13]. Процедурні нюанси 
процесу внесення змін до Конституції 
України деталізовані в  Главі 26 «Роз-
гляд законопроектів про внесення 
змін до Конституції України» Розділу 
V «Розгляд Верховною Радою України 
питань за спеціальними процедура-
ми» Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України» [14] та Зако-
ном України «Про всеукраїнський ре-
ферендум» [15]. Також окремі рішення 
Конституційного Суду України містять 
важливі тлумачення розгляду та ухва-
лення Верховною Радою України зако-
нопроектів про внесення змін до Кон-
ституції України.

Процес внесення змін до Консти-
туції Республіки Польща від 2 квітня 
1997  року регулюється Розділом ХІІ 
«Зміна Конституції», а  також допов-
нюється конституційними положен-
нями, що регулюють питання законо-
давчого процесу (статті 119-122) [16], 
регламентом Сейму та Сенату Респу-
бліки Польща та Законом Республіки 
Польща про загальнодержавний рефе-
рендум [17].

Аналізуючи положення наведе-
них вище нормативно-правових ак-
тів в  рамках цієї статті порівняльно-
му аналізу підлягатимуть положення 
щодо способів внесення змін до кон-
ституцій, суб’єктів ініціювання таких 
змін, парламентських процедур, ре-
ферендумів, обмежень щодо внесення 
змін до конституцій та ролі конститу-
ційних судів у  внесенні змін до кон-
ституцій.

Способи внесення змін до консти-
туцій. Традиційно, у  конституційній 
доктрині під зміною конституції ро-

зуміють скасування чинної конститу-
ції чи надання іншого змісту чинним 
нормам конституції. Для окреслення 
такої діяльності використовуються 
наступні терміни: внесення змін, мо-
дернізація чи новелізація конституції, 
ревізія чи реформа конституції. 

Найбільш поширеним є  підхід, за 
якого розрізняють три способи зміни 
конституцій: гнучкий (зміни до кон-
ституцій вносяться шляхом прийняття 
звичайного закону), жорсткий (змі-
ни до конституцій вносяться у  більш 
складному порядку, ніж видання зви-
чайного закону) та змішаний (передба-
чає поєднання елементів гнучкого та 
жорсткого способів внесення змін до 
конституцій) [7, с. 59].

Відповідно до п. 18 Доповіді суттє-
вий зміст конституції, звичайно, може 
бути змінений багатьма іншими спо-
собами – судовим тлумаченням, нови-
ми конституційними конвенційностя-
ми, політичною адаптацією, втратою 
сили, або нерегулярними (неправови-
ми і  антиконституційними) засобами 
[4].

У вітчизняній конституційній док-
трині існують різні підходи до питання 
способів внесення змін до Конституції 
України. Так, О. Оніщенко зазначає, що 
існує багато способів внесення змін до 
Конституції. Але всі вони, як правило, 
зводяться до того, що зміни конститу-
ційних положень здійснюються у більш 
ускладненому порядку. Не є винятком 
і  Конституція України. Зокрема, до-
слідниця виділяє такі риси процедури 
внесення змін до Основного Закону 
України: особливий суб’єкт права ініці-
ативи конституційного перегляду; на-
явність застережень щодо можливості 
внесення змін до Конституції України 
(застереження, які стосуються змісту 
положень Конституції; застережен-
ня, які стосуються часу внесення змін; 
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застереження у  зв’язку з  організаці-
єю роботи парламенту; застереження 
щодо неприйнятих змін); наявність 
попереднього конституційного контр-
олю законопроектів про внесення змін; 
ускладнений порядок прийняття зако-
нопроектів про внесення змін; про-
мульгація і  офіційне оприлюднення 
законів про внесення змін [18, с. 15].

Як зазначає О. Поличко, гнуч-
кість або жорсткість способу внесення 
змін до Конституції визначає поря-
док здійснення конституційного пра-
вотворчого процесу. Згідно чинної 
Конституції України, а  саме розділу 
ХІІІ, дослідниця виділяє два види вне-
сення до змін: 1) це внесення змін до 
розділу1, 3, 13 Конституції України; та 
2) зміни до всіх інших розділів Кон-
ституції України. У  першому випадку 
мова йде про жорсткий спосіб вне-
сення змін до конституції, другий  – 
у спрощеному порядку [19, с. 11].

В польській конституційній док-
трині розрізняють повну зміну консти-
туції та часткову, яку інакше називають 
новелізацією. Повна зміна конституції 
може бути у вигляді формальної зміни, 
коли текст конституції повністю замі-
няється новим текстом, або у  вигляді 
матеріальної зміни, коли замінюються 
найбільш важливі положення консти-
туції новими положеннями, внаслі-
док чого змінюється форма держави, 
без прийняття нової конституції (на-
приклад зміни Конституції Республі-
ки Польща від 29 грудня 1989  року). 
В  свою чергу, новелізація конституції, 
тобто її часткова зміна, має на меті 
удосконалення тексту конституції або 
заміну первинного тексту новим тек-
стом. Також доктрина конституційного 
права виокремлює реституційні змі-
ни, суть яких полягає у поверненні до 
ключових положень, що були в консти-
туції до внесення змін. Інша категорія 

змін – це корекційні зміни, покликані 
пристосувати положення конституції 
до зміни реальності (наприклад, зміни 
Конституції Республіки Польща від 29 
грудня 1989 року). Третя категорія – це 
інноваційні зміни, якими в впроваджу-
ються нові конституційні принципи чи 
інституції (наприклад, зміна Консти-
туції ПНР 26 березня 1982 р., якою за-
проваджувались інституції Державного 
Трибуналу та Конституційного Трибу-
налу чи зміни Конституції Республіки 
Польща від 29 грудня 1989 р., якими за-
проваджувалось поняття демократич-
ної правової держави). Порядок вне-
сення змін не зажди є  протилежністю 
їх прийняття. Польський законодавець 
не розрізняє порядок повної чи частко-
вої зміни конституції [20, с. 36].

За твердження Л. Гарліцкі, про-
цедура внесення змін до конституції 
є  особливою (складнішою) порівняно 
з процедурою прийняття та зміни зви-
чайних законів. Тож зміна конституції 
не може здійснюватись шляхом при-
йняття звичайного закону, для цього 
необхідно прийняти закон про вне-
сення змін до конституції, який часто 
називають конституційним законом. 
Процесуальні особливості внесен-
ня змін до конституції виражаються 
в  тому, що встановлюються: 1) осо-
бливі вимоги більшості та кворуму, 
а інколи й вимоги участі інших суб’єк-
тів у  прийнятті змін до конституції; 
2) кілька (конкурентних чи взаємо-
виключних) процедур зміни консти-
туції; 3) заборони зміни конституції 
в певних ситуаціях чи в певні періоди 
[6, с. 36-37].

Розглядаючи польський досвід, 
варто зазначити, що акт новеліза-
ції конституції немає усталеної наз-
ви у  польському конституціоналіз-
мі. В  польській практиці в  період 
з 1989 року до прийняття конституції 
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1997  року для акта новелізації кон-
ституції не використовувалась єдина 
назва. Варто зауважити, що для вне-
сення часткових чи фрагментарних 
змін в  назві акта вказувалось «Закон 
про внесення змін у  Конституцію» 
і  це не викликало жодних сумнівів 
(наприклад, Закон про внесення змін 
у Конституцію Республіки Польща від 
18.10.1991 р.). Проте це не була єдина 
застосовувана назва. В цей період для 
внесення ґрунтовних змін користува-
лись назвою «конституційний закон», 
прикладом якого є  конституційний 
закон від 23.04.1992  р. про порядок 
підготовки та прийняття нової Кон-
ституції Республіки Польща, а  також 
так звана «Мала Конституція»  – т.зв. 
конституційний закон про взаємо-
відносини між законодавчою і  вико-
навчою владою Республіки Польща 
та територіальне самоврядування від 
17.10.1992 р. [21, с. 144]. 

Термін «конституційний закон», на 
думку Б. Банашака, пов’язаний з термі-
нологією т.зв. Березневої Конституції 
Польщі 1921 року, проте він не достат-
ньо відображає дане поняття, оскільки 
творці Березневої конституції вважа-
ли поняття «конституційний закон» 
синонімом поняття «Конституція». 
Також зазначений термін відсилає не 
лише до польської, а й до європейської 
доктрини конституційного права, яка 
визнає юридичну силу конституцій-
ного закону, прийнятого відповідно до 
порядку внесення змін до конституції, 
на рівні з  юридичною силою Консти-
туції. Такий закон може стосуватись 
внесення змін до конституції, разово-
го зупинення дії її окремих положень, 
перехідного врегулювання деяких пи-
тань конституційно-правового регу-
лювання, обмеження поширення кон-
ституційних норм на окремі частини 
території держави [22, с. 144-145].

Згідно зі  ст. 235 ч. 1 Конституції 
Республіки Польща, зміна конституції 
відбувається відповідно до особливої 
процедури [16]. Аналогічне чи подібне 
конституційне положення у  вітчиз-
няному Основному Законі відсутнє. 
Проте, змістовний аналіз положень 
розділу ХІІІ Конституції України доз-
воляє зробити висновок про особливу 
процедуру внесення змін до Основно-
го Закону України.

Таким чином, аналізуючи теоре-
тичні та законодавчі підходи стосовно 
способів внесення змін до конституцій 
України та Польщі можемо констату-
вати, що обидві держави передбача-
ють жорсткий спосіб внесення змін 
в Основні Закони.

Суб’єкти ініціювання внесення 
змін до конституцій. Відповідно до 
п. 29 Доповіді ініціативи із внесення 
конституційної поправки можуть бути 
внесені різними способами, як більш 
поширеним способом  – знизу або як 
політичний проект – зверху, спонтан-
но або як запланований процес. Усі 
конституції містять правила про право 
ініціативи для внесення конституцій-
них поправок. В деяких країнах поріг 
низький, в  інших достатньо високий. 
В багатьох країнах існує два або біль-
ше паралельних шляхи для початку 
процедури внесення поправок [4].

Відповідно до  ст. 154 Конституції 
України, законопроект про внесен-
ня змін до Конституції України може 
бути поданий до Верховної Ради Укра-
їни Президентом України або не менш 
як третиною народних депутатів Укра-
їни від конституційного складу Вер-
ховної Ради України. Згідно ст. 156 ч. 1 
Конституції України законопроект про 
внесення змін до розділу I «Загальні 
засади», розділу III «Вибори. Рефе-
рендум» і розділу XIII «Внесення змін 
до Конституції України» подається до 
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Верховної Ради України Президентом 
України або не менш як двома трети-
нами від конституційного складу Вер-
ховної Ради України [13].

Правом законодавчої ініціативи 
на представлення законопроекту про 
внесення змін до Конституції Респу-
бліки Польща наділяється виняткове 
коло суб’єктів. До таких суб’єктів нале-
жать: не менше 1/5 від конституційно-
го складу Сейму, Сенат чи Президент 
Республіки Польща. Відповідно до ча-
стини 1  ст. 96 Конституції Республіки 
Польща Сейм складається з 460 депу-
татів, тож для подання законодавчої 
ініціативи про внесення змін до Кон-
ституції необхідно щонайменше 92 
голоси депутатів Сейму. Відповідно 
до ч. 1  ст. 97 Конституції Республіки 
Польща Сенат налічує 100 сенаторів, 
тож для реалізації права законодавчої 
ініціативи щодо внесення змін до кон-
ституції потрібна одностайність, тобто 
сто голосів сенаторів. Відповідно до ч. 
1 ст. 126 Президент Республіки Польща 
є найвищим представником Республі-
ки Польща та гарантом безперервності 
державної влади [16].

В останні  роки досить поширеною 
практикою для європейських країн 
стало внесення змін до конституцій 
для того, аби відповідати вимогам, не-
обхідним для того, щоб приєднатися, 
наприклад, до Європейського Союзу 
або Ради Європи. В  рамках процесу 
моніторингу дотримання зобов’язань, 
взятих державами-членами Рада Єв-
ропейської Парламентської Асамблеї 
і Комітет Міністрів часто вимагають від 
держав (в тому числі і від України) про-
ведення конституційних реформ для 
того, щоб відповідати зобов’язанням, 
взятим при вступі в члени організації.

Отже, аналізуючи конституційні 
положення стосовно суб’єктів ініцію-
вання внесення змін до конституцій 

України та Польщі, можемо констату-
вати, що обидві держави передбача-
ють однаковий суб’єктний склад: пар-
ламент та глава держави. Проте, 
кількісний склад членів парламентів 
обох держав, які можуть ініціювати 
зміни до конституцій відрізняється. 
В Польщі для ініціювання змін до Кон-
ституції вимагається кваліфікаційна 
меншість нижньої палати парламенту 
у  кількості 1/5 та стовідсоткова під-
тримка верхньої палати парламенту, 
а  в  Україні для ініціювання змін до 
Конституції кваліфікаційна меншість 
становить 1/3, а для ініціювання змін 
у розділи про загальні засади, вибори, 
референдум і самій процедурі внесен-
ня змін до Конституції України 2/3 го-
лосів народних депутатів України. 

Парламентські процедури. Відпо-
відно до п. 35 Доповіді у більшості кра-
їн парламент виступає як звичайним, 
так і  конституційним законодавцем. 
До його діяльності у  якості конститу-
ційного законодавця майже завжди 
пред’являються особливі процедури та 
вимоги. Найбільш загальними рисами 
є: часовий проміжок між ініціативою 
та першим читанням, вимога прове-
дення декількох читань, спеціальні 
вимоги для проведення голосування, 
а інколи і оголошення виборів посадо-
вих осіб парламенту [4].

Відповідно до ст. 85 ч. 1 п. 1 Консти-
туції України до повноважень Верхов-
ної Ради України належить внесення 
змін до Конституції України в  межах 
і порядку, передбачених розділом XIII 
Конституції України [13].

Виходячи з  положень розділу ХІІІ 
Конституції України, законопроект про 
внесення змін до Конституції України, 
крім розділу I «Загальні засади», роз-
ділу III «Вибори. Референдум» і  розді-
лу XIII «Внесення змін до Конституції 
України», попередньо схвалений біль-
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шістю від конституційного складу Вер-
ховної Ради України, вважається при-
йнятим, якщо на наступній черговій 
сесії Верховної Ради України за нього 
проголосувало не менш як дві третини 
від конституційного складу Верховної 
Ради України (ст. 155). Законопроект 
про внесення змін до розділу I «Загаль-
ні засади», розділу III «Вибори. Рефе-
рендум» і  розділу XIII «Внесення змін 
до Конституції України» приймається 
не менш як двома третинами від кон-
ституційного складу Верховної Ради 
України. Повторне подання законо-
проекту про внесення змін до розділів 
I, III і XIII Конституції України з одного 
й того самого питання можливе лише 
до Верховної Ради України наступного 
скликання (ст. 16) [13].

Законопроект про внесення змін 
до Конституції України, який розгля-
дався Верховною Радою України, і за-
кон не був прийнятий, може бути по-
даний до Верховної Ради України не 
раніше ніж через рік з дня прийняття 
рішення щодо цього законопроекту. 
Верховна Рада України протягом стро-
ку своїх повноважень не може двічі 
змінювати одні й  ті самі положення 
Конституції України (ст. 158) [13].

Внесення змін до Конституції Рес-
публіки Польща здійснюється шляхом 
прийняття Сеймом, а також не пізніше 
ніж через 60 днів і  Сенатом закону із 
однаковим формулюванням (ч. 2  ст. 
235 Конституції Республіки Польща). 
Варто наголосити, що прийняття Се-
натом закону про внесення змін до 
конституції передбачає більш трива-
лий термін. Так, відповідно до ч. 2 ст. 
121 Конституції Республіки Польща 
Сенат може протягом 30 днів з  дати 
подання законопроекту, прийняти за-
кон без змін, прийняти поправки або 
повністю закон відхилити. Якщо Сенат 
протягом 30 днів з дня подання зако-

нопроекту не приймає відповідного 
рішення, законопроект має бути ви-
знаний прийнятим в редакції, затвер-
дженій сеймом [16].

Як вказано в ч. 3 ст. 235 Конститу-
ції Республіки Польща, перше читання 
законопроекту про внесення змін до 
Конституції не може відбутися раніше 
тридцятого дня з  дня подання зако-
нопроекту до Сейму [16]. Такий строк 
цілком достатній для ознайомлення зі 
змістом проекту змін до конституції. 

Далі частиною 5 ст. 235 Конституції 
Республіки Польща передбачається по-
ложення про те, що прийняття Сеймом 
закону про внесення змін до положень 
розділів I, II або XII Конституції може 
відбутися не раніше шістдесятого дня 
після першого читання цього законо-
проекту. Варто уточнити, що Розділ І 
Республіка встановлює загальні кон-
ституційні засади Республіки Польща, 
Розділ ІІ Свободи, права і  обов’язки 
людини і громадянина регулює відпо-
відно загальні засади та відповідний 
каталог свобод, прав і  обов’язків лю-
дини і  громадянина, Розділ XII Зміна 
конституції включає власне аналізова-
ну статтю 235 [16]. Зазначене вище по-
ложення ч. 5 ст. 235 Конституції Респу-
бліки Польща покликане гарантувати 
сталість норм конституції, що мають 
особливе значення як для держави, так 
і для її громадян.

Окреслюючи процедуру голосу-
вання, ч. 4  ст. 235 Конституції Респу-
бліки Польща вказує, що закон про 
внесення змін до Конституції прийма-
ється Сеймом більшістю не менше 2/3 
голосів в  присутності щонайменше 
половини конституційного складу де-
путатів Сейму та Сенатом абсолютною 
більшістю голосів при присутності 
не менше половини конституційного 
складу [16]. Таким чином, мінімаль-
на кількість голосів, необхідних для 
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прийняття закону про внесення змін 
в  конституцію становить 154 голоси 
депутатів Сейму та 26 голосів сенато-
рів. Таким чином дана вимога перед-
бачає поєднання двох умов: наявність 
відповідного кворуму та отримання 
відповідної більшості голосів.

Таким чином, аналіз конституцій-
них положень стосовно парламент-
ських процедур при внесення змін до 
конституцій України та Польщі доз-
воляє виокремити наступні ключові 
спільні та відмінні моменти: по-пер-
ше, під час вирішення питань про вне-
сення змін до конституцій предметом 
розгляду парламентами є  законопро-
ект про внесення змін до Конституції 
(Україна) і закон про внесення змін до 
Конституції (Польща); по-друге, Кон-
ституція Республіки Польща містить 
більш конкретні процедурні норми (в 
тому числі строки), які регламентують 
порядок внесення змін до Основно-
го Закону, які у  конституції України 
взагалі відсутні, а  саме: встановлює 
тридцятиденний термін між внесен-
ням ініціативи і  першим читанням 
у  парламенті; прийняття закону про 
внесення змін до положень розділів 
I, II або XII Конституції може відбути-
ся не раніше шістдесятого дня після 
першого читання цього законопро-
екту; по-третє, як в  Україні, так і  в 
Польщі кількість необхідних голосів 
становить не менше 2/3 членів пар-
ламентів, однак, оскільки у  Польщі 
існує двопалатний парламент, закон 
про зміну Конституції Сейм приймає 
більшістю не менше ніж у 2/3 голосів 
у присутності половини від загального 
числа депутатів, а Сенат – абсолютною 
більшістю голосів у присутності поло-
вини від загального числа сенаторів; 
по-четверте, прийняття Сеймом за-
кону, що змінює приписи розділів І, ІІ 
або ХІІ Конституції, може відбутися не 

раніше ніж на 60 день після його пер-
шого читання.

Референдуми щодо змін до кон-
ституцій. У  більшості зарубіжних 
країн процес внесення змін до консти-
туцій відбувається в парламентах. Од-
нак, в ряді країн є також вимога про-
ведення всенародного референдуму 
щодо змін до конституції, який може 
бути як обов’язковим, так і необов’яз-
ковим.

Відповідно до ст. 156 ч. 1 Конститу-
ції України законопроект про внесен-
ня змін до розділу I «Загальні засади», 
розділу III «Вибори. Референдум» і роз-
ділу XIII «Внесення змін до Конституції 
України»… …затверджується всеукра-
їнським референдумом, який призна-
чається Президентом України [13].

Повертаючись до особливих умов 
внесення змін до розділів I, II або XII 
Конституції, ч. 6  ст. 235 Конституції 
Республіки Польща передбачає в  по-
дальшому ініціювання процедури ре-
ферендуму щодо таких змін до кон-
ституції. Отож, суб’єкти законодавчої 
ініціативи внесення змін до конститу-
ції (не менше 1/5 від конституційно-
го складу Сейму, Сенат чи Президент 
Республіки Польща) протягом 45 днів 
після прийняття Сенатом закону про 
внесення змін до розділів I, II або XII 
конституції можуть вимагати прове-
дення погоджувального референдуму. 
З таким поданням відповідний суб’єкт 
законодавчої ініціативи звертається до 
Маршалка Сейму. В  свою чергу, Мар-
шалок Сейму має призначити негайне 
проведення референдуму протягом 
60 днів з  моменту внесення подання. 
Зміни до Конституції вважатимуться 
прийнятими, якщо за них проголосу-
ють більшість осіб, які беруть участь 
в голосуванні [16]. Водночас треба вра-
ховувати, що такий референдум має не 
зобов’язуючий, а дорадчий характер. 
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Якщо закон про внесення змін 
в конституцію буде підтриманий біль-
шістю голосів на референдумі, Прези-
дент Республіки Польща зобов’язаний 
підписати такий закон. Верховний Суд 
приймає рішення про дійсність ре-
ферендуму, а  Президент Республіки 
Польща протягом 21 дня підписує за-
кон та розпоряджається про його не-
гайне оприлюднення в офіційному ви-
данні (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej) [22, с. 69].

Отже, аналізуючи конституційні 
положення стосовно внесення змін до 
конституцій на референдумі в  Укра-
їні та Польщі, можемо констатувати, 
що обидві держави передбачають таку 
можливість. Однак, в  Україні рефе-
рендум щодо затвердження змін до 
Конституції в  обов’язковому порядку 
призначається Президентом Украї-
ни як ускладнена процедура внесення 
змін до тих розділів Основного Закону, 
які користуються особливим захистом. 
Натомість у Польщі референдум щодо 
таких змін до Конституції може бути 
використаний як додатковий механізм 
на вимогу суб’єктів законодавчої ініці-
ативи внесення змін до конституції.

Обмеження для внесення змін до 
конституцій. Відповідно до п. 51 До-
повіді загальні вимоги по внесенню 
поправок в  конституції у  більшості 
країн досить жорсткі. Однак, в  бага-
тьох конституціях є  спеціальні обме-
ження для деяких форм поправок, які 
роблять процедуру їх внесення ще 
більш складнішою [4].

Відповідно до  ст. 157 Основного 
Закону України Конституція України 
не може бути змінена, якщо зміни пе-
редбачають скасування чи обмеження 
прав і  свобод людини і  громадянина 
або якщо вони спрямовані на лікві-
дацію незалежності чи на порушен-
ня територіальної цілісності України. 

Конституція України не може бути 
змінена в  умовах воєнного або над-
звичайного стану [13].

Окремої уваги заслуговує поло-
ження ч. 6  ст. 228 Конституції Респу-
бліки Польща, в  якій закріплено, що 
під час надзвичайного стану не можна 
змінювати: Конституцію, виборче за-
конодавство до Сейму, Сенату та орга-
нів місцевого самоврядування, Закон 
про вибори президента республіки та 
закон про надзвичайний стан [16]. За-
значене положення польські консти-
туціоналісти розглядають як додатко-
ву гарантію стабільності Конституції 
Республіки Польща. А відповідні зако-
нодавчі процедури, розпочаті раніше, 
мають бути призупинені [22, с. 69].

Таким чином, аналіз конституцій-
них положень стосовно обмеження для 
внесення змін до конституцій України 
та Польщі дозволяє виокремити на-
ступні ключові спільні та відмінні мо-
менти: по-перше, Конституція України 
містить більш конкретні норми, які 
встановлюють обмеження для внесен-
ня змін до Конституції України, проте 
у  Конституції Польщі взагалі відсутні, 
а саме: неможливість змін, якщо вони 
передбачають скасування чи обмежен-
ня прав і свобод людини і громадяни-
на або якщо вони спрямовані на лікві-
дацію незалежності чи на порушення 
територіальної цілісності України; 
неможливість зміни в  умовах воєнно-
го стану; по-друге, як в Україні, так і в 
Польщі Конституція не може бути змі-
нена в умовах надзвичайного стану.

Роль конституційних судів у вне-
сенні змін до конституцій. Відпо-
відно до п. 194 Доповіді досить рід-
кий процесуальний механізм, який, 
однак, можна знайти в  деяких нових 
демократіях, повинен включати в себе 
обов’язкову і систематичну перевірку, 
яка проводиться національним Кон-
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ституційним судом, перед прийнят-
тям парламентом відповідної поправ-
ки до конституції [4].

Відповідно до  ст. 159 Конституції 
України законопроект про внесення 
змін до Конституції України розгля-
дається Верховною Радою України за 
наявності висновку Конституційного 
Суду України щодо відповідності за-
конопроекту вимогам статей 157 і 158 
цієї Конституції [13].

Хоча у  конституційному законо-
давстві Польщі відсутні положення, 
що стосуються здійснення контролю 
за внесенням змін до Конституції, 
для вітчизняного конституціоналізму 
дане питання має неабияке значення.

Як слушно зауважує Т. Бірмонтієне 
деякі зміни до конституції, особливо 
ті, що визнані органами конституцій-
ної юрисдикції неконституційними, 
привертають значну увагу суспільства, 
зумовлюють напруженість і гострі дис-
кусії не лише щодо їх змісту, а й щодо 
повноважень конституційного суду 
втручатися в процес внесення змін до 
конституції. Рішення конституційних 
судів Турецької Республіки, України, 
Республіки Молдова привернули знач-
ну увагу і зумовили обговорення щодо 
повноважень органів конституційної 
юрисдикції займатися цією діяльніс-
тю. Найчастіше такі дискусії виника-
ють у  зв’язку з  рішеннями конститу-
ційних судів щодо неконституційності 
внесених змін до конституції, які були 
чинними і  застосовувались протягом 
певного періоду, тобто ex-post кон-
троль [10, с. 223].

Порівняльна характеристика під-
ходів до цього питання в  зарубіжних 
державах дала можливість С. Різнику 
узагальнити, що: 1) національні кон-
ституції вкрай рідко передбачають 
конституційний контроль законопро-
ектів про внесення змін до конституції 

(попередній контроль); 2) конститу-
ційний контроль уже схвалених зако-
нів про внесення змін до конституції, 
як звичайно, прямо не закріплюється 
в нормативних текстах, натомість орга-
ни конституційної юрисдикції нерідко 
самостійно формують практику з цього 
приводу, логічно враховуючи своє ти-
тульне завдання захисту конституції; 
3) національні конституції або ж кон-
ституційна практика вказують на знач-
ну перевагу у здійсненні саме процесу-
ального (формального, процедурного) 
контролю змін до конституції, а не його 
змістовного (сутнісного, субстантивно-
го) варіанту; 4) в  рідкісних випадках 
національні конституції прямо заборо-
няють конституційний контроль змін 
до них [23, с. 20-21]. 

Висновки. Аналіз основних підхо-
дів щодо внесення змін до конституцій 
України та Польщі дозволяє зробити 
висновок, що найбільш поширеними 
елементами механізму внесення змін 
до конституції є:

а) як Україна, так і Польща перед-
бачають жорсткий спосіб внесення 
змін в Основні Закони;

б) України та Польща передбача-
ють однаковий суб’єктний склад ініці-
аторів внесення змін до конституцій: 
парламент та глава держави. Проте, 
кількісний склад членів парламентів 
обох держав, які можуть ініціювати 
зміни до конституцій, відрізняється;

в) схожими є й парламентські проце-
дури при внесенні змін до конституцій 
України та Польщі, а саме жорсткі проце-
дурні норми, які регламентують порядок 
внесення змін до Основних Законів;

г) Україна та Польща передбачають 
можливість внесення змін до консти-
туцій на референдумі. Однак, в Укра-
їні референдум щодо затвердження 
змін до деяких розділів Конституції 
є  обов’язковим, а  в  Польщі референ-
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дум щодо таких змін до Конституції 
є допустимим;

ґ) як Україна, так і Польща на кон-
ституційному рівні закріплюють по-
ложень стосовно обмеження для вне-
сення змін до конституцій (зокрема, 
конституція не може бути змінена 
в умовах надзвичайного стану). 

Важливим продовженням даного 
дослідження, на наш погляд, має стати 
аналіз практичної реалізації охарак-
теризованих конституційних проце-
дур змін чинних конституцій України 
та Польщі. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

Анотація: У  статті досліджується конституційно-правове регулювання права 
людини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації. Дослідження при-
свячено здійсненню систематизації нормативно-правових актів, що регулюють від-
носини, що виникають з приводу реалізації права людини на медичну допомогу із 
застосуванням трансплантації, здійснено перелік основних міжнародних та регіо-
нальних нормативно-правових актів, що регулюють сферу трансплантації анатоміч-
них матеріалів людини.

Життя та здоров’я є основоположними благами й одним з найвищих соціальних 
цінностей людини. Без дотримання цього права всі інші права не мають цінності 
і  значення. Соціальне значення медичної допомоги із застосуванням трансплан-
тації визначається функцією порятунку життя, реалізація якої потребує належного 
правового регулювання. Тому пріоритет сфери охорони здоров’я та медичного за-
безпечення населення серед інших сфер суспільства є  безумовним та визначеним 
в українському законодавстві. Дотримання прав людини є ключовою національною 
ідеєю усіх демократичних країн світу.

Дослідження забезпечення конституційно-правового регулювання права лю-
дини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації в Україні має важливе 
практичне значення для подальшого розвитку законодавства у сфері трансплантації, 
вдосконалення гарантій прав із використанням трансплантації в Україні, реалізації 
права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації та його захисту, а також 
для покращення практичної діяльності уповноважених суб’єктів у відповідній сфері. 

Нормативна база дослідження представлена національним та зарубіжним за-
конодавством, що стосується забезпечення конституційно-правового регулювання 
права людини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації анатомічних 
матеріалів людині та міжнародними правовими документами.

Читачі матимуть можливість більш глибоко дослідити питання, що висвітлюють-
ся у даній статті завдяки матеріалу, що викладений у даній темі. 

Ключові слова: конституційно-правове регулювання, конституційно-правові 
норми, право на медичну допомогу із застосуванням трансплантації.
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ENSURING CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION 
OF THE HUMAN RIGHT TO MEDICAL CARE WITH THE 

APPLICATION OF TRANSPLANTATION

Abstract. The article examines the constitutional and legal regulation of the human 
right to medical care with the use of transplantation. The study is devoted to the sys-
tematization of regulations governing relations arising from the implementation of the 
human right to medical care through transplantation, a list of major international and 
regional regulations governing the transplantation of human anatomical materials.

Life and health are fundamental benefits and one of the highest social values   of man. 
Without this right, all other rights have no value and significance. The social significance 
of medical care with the use of transplantation is determined by the function of saving 
lives, the implementation of which requires proper legal regulation. Therefore, the prior-
ity of health care and medical care among other spheres of society is unconditional and 
defined in Ukrainian legislation. Respect for human rights is a key national idea of   all de-
mocracies around the world.

The study of ensuring the constitutional and legal regulation of the human right to 
medical care using transplantation in Ukraine is important for the further development 
of legislation in the field of transplantation, improving guarantees of rights using trans-
plantation in Ukraine, realization of the right to medical care using transplantation and 
its protection. also to improve the practical activities of authorized entities in the relevant 
field.

The normative base of the study is represented by national and foreign legislation 
concerning the provision of constitutional and legal regulation of the human right to med-
ical care with the use of transplantation of anatomical materials to humans and interna-
tional legal instruments.

Readers will have the opportunity to explore in more depth the issues covered in this 
article through the material presented in this topic.

Key words: constitutional and legal regulation, constitutional and legal norms, the 
right to medical care with the use of transplantation.
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді. На сьогоднішній день 
рівень реалізації та захисту прав лю-
дини в галузі охорони здоров’я є дуже 
низьким, а  тому важливого значення 
набуває дослідження проблематики 
забезпечення конституційно-право-
вого регулювання права людини на 
медичну допомогу, і  в особливості із 
застосуванням трансплантації анато-
мічних матеріалів.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідженню тематики 
забезпечення конституційно-право-
вого регулювання права на медичну 
допомогу приділяли увагу такі вче-
ні, як С.В.Гринчак, К.В.Гребенникова, 
О.С.Кареєва, А.М.Колодій, Ю.В.Ко-
ренга, М.М.Малеїна, А.Ю.Олійник, 
Л.А.Ольховик, В.І.Пішта, В.Ф.Пого-
рілко, І.Р.Пташник, П.М.Рабінович,  
В.П.Сальникова, О.С.Сідей, І.Я.Сенюта, 
Р.О.Стефанчук, В.Ю.Стеценко, С.Г.Сте-
ценко, В.М.Шульга та ін.

Мета статті (постановка завдан-
ня). Полягає у  всебічному та змістов-
ному висвітленні конституційно-пра-
вового регулювання права людини на 
медичну допомогу із застосуванням 
трансплантації.

Виклад основного матеріа-
лу. За даними МОЗ України потребу 
для нашої країни становить щорічно 
2000 пересадок нирки, 1500  – печін-
ки, близько 1000  – серця, 600  – кіст-
кового мозку. В  середньому в Україні 
проводять 120-140 операцій по тран-
сплантології в  рік, при цьому менше 
15% з  них – з  використанням органів 
померлих донорів. За рівнем розвитку 
сфери трансплантології Україна за-
ймає останнє місце в Європі. Для по-
рівняння: в  США за 2016  р. виконано 
близько 19 тис. пересадок нирок, 7,8 

тис. – печінки, 3 тис. – серця, 2,3 тис. – 
легенів [1]. 

Конституційно-правове регулю-
вання здійснюється за допомогою 
певної системи правових засобів, на-
приклад конституційно-правових 
норм, а  головними засобами впливу 
конституційного права на суспільні 
відносини є  встановлення правоздат-
ності, визначення правового статусу 
та реалізація прав і обов’язків за допо-
могою правовідносин.

Вчений В.О. Боняк визначає по-
няття конституційно-правове регулю-
вання як здійснюваний уповноваже-
ними суб’єктами правотворчої, право 
інтерпретаційної та правозастосов-
ної діяльності за допомогою системи 
юридичних засобів (передусім, кон-
ституційно-правових норм) владний 
вплив на суспільні відносини, що ста-
новлять предмет галузі конституцій-
ного права, з метою їх упорядкування, 
охорони та розвитку[2].

Отже, під конституційно-право-
вим регулюванням права людини на 
медичну допомогу із застосуванням 
трансплантації в  Україні слід розумі-
ти нормативно-організаційний вплив 
на суспільні відносини, що виника-
ють у результаті здійснення діяльності 
у сфері застосування спеціального ме-
тоду лікування, що полягає в пересадці 
органів чи інших анатомічних матері-
алів людині від донора до реципієнта 
для реалізації конституційного права 
реципієнта на медичну допомогу, що 
має на меті упорядкувати відносини 
у  сфері трансплантації, організува-
ти їх захист, розвиток та забезпечити 
дотримання міжнародних стандартів 
у зазначеній сфері.

Оскільки формою зовнішнього 
вираження та закріплення конститу-
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ційно-правових норм є  джерела кон-
ституційного права, необхідно їх сис-
тематизувати за їхньою юридичною 
силою. До них належить:

• ратифіковані міжнародні дого-
вори;

• Конституція України; 
• Кодекси України;
• закони України; 
• інші акти нормативного характе-

ру, що містять конституційно-правові 
норми і  приймаються Верховною Ра-
дою України або всеукраїнським ре-
ферендумом; 

• нормативні укази Президента 
України; 

• нормативно-правові акти Кабі-
нету Міністрів України; 

• нормативно-правові акти коли-
шніх СРСР та УРСР, які є  джерелами 
конституційного права України на 
підставі принципу правонаступниц-
тва; 

• акти органів місцевого самовря-
дування;

• акти місцевих референдумів.
Міжнародне законодавство про 

трансплантацію анатомічних мате-
ріалів людині включає широке коло 
принципово-важливих документів. 
Необхідно зазначити, що наближення 
законодавства України до міжнарод-
них стандартів є основою процесу сві-
тової інтеграції [3, с. 57].

Імплементація міжнародних стан-
дартів забезпечення прав людини, 
визнаних європейським та загаль-
носвітовим співтовариством у  сфері 
трансплантації анатомічних матеріа-
лів є необхідністю на шляху прагнення 
України бути рівноправним учасни-
ком міжнародних суспільних відносин 
зі світовими співтовариствами. Цей 
процес пристосування відбувається 

через включення міжнародних стан-
дартів та принципів трансплантації 
у вітчизняне законодавство[4, с.72]. 

Відповідно до Конституції України 
від 26 червня 1996 року чинні міжна-
родні договори , згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою 
України, є  частиною національного 
законодавства України [5]. 

Керівні вказівки, що регулюють 
здійснення трансплантації анатоміч-
них матеріалів людини затверджені 
в Директивах ЄС:

1) Директива 2004/23/ЄС від 31 бе-
резня 2004  року «Про встановлення 
стандартів якості та безпеки для до-
норства, закупівлі, тестування, оброб-
ки, збереження, зберігання і розподілу 
людських тканин і  клітин»  – дає ви-
значення таким термінам, як кліти-
на, тканина, донор, донорство, тощо. 
Дана Директива зобов’язує Держави 
приймати всіх необхідних заходів для 
забезпечення факту, що такі дії, як 
тестування, забір органів, розповсю-
дження здійснюються кваліфіковани-
ми та спеціально навченими особами 
в  акредитованих установах. Імпорт 
та експорт клітин та тканин повинен 
бути зробленим у  відповідності з  усі-
ма процедурами акредитованими ор-
ганами [6]. 

2) Директива Комісії 2006/17/ЄС 
від 08 лютого 2006 року щодо певних 
технічних вимог для донорства, за-
купівлі і  тестування тканин і  клітин 
людини  – встановлює критерії для 
відбору, які застосовуються для потен-
ційних донорів клітин та тканин, ре-
продуктивних клітин, включаючи всі 
необхідні тести, які повинні бути зро-
блені для таких донорів, перераховує 
всі вимоги для забору таких тканин та 
клітин [7]. 
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3) Рішення Комісії 2010/453/ЄС 
від 03 серпня 2010 року – встановлює 
вказівки стосовно умов перевірок та 
контролю, а  також для підготовки та 
атестації посадових осіб, в сфері люд-
ських тканин і клітин [8]. 

4) Посібник з  безпеки та забез-
печення якості для органів, тканин 
і клітин. Видання ІІ – зазначає умови 
та вимоги для закупівлі органів, клітин 
і  тканин, вимоги, які ставляться для 
живих і померлих донорів, для транс-
портування, зберігання, розподілу 
трансплантатів, вимоги для перед-, 
під час і  після-трансплантаційного 
періоду [9]. 

В законодавстві цивілізованих 
держав норми, що гарантують захист 
вищих соціальних цінностей, життя 
і  свободи людини, зафіксовані в  нор-
мативному документі найвищою юри-
дичної сили  – Конституції. Зокрема, 
Конституція України у статті 3 перед-
бачає, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Але аналіз по-
ложень Конституції України дає мож-
ливість зробити висновок про відсут-
ність норм Основного закону держави, 
які прямо вказують на транспланта-
цію. Водночас, Конституція України, 
як документ, що має вищу юридичну 
силу, в  статті 49 передбачає: «Кожен 
має право на охорону здоров’я, медич-
ну допомогу та медичне страхуван-
ня»[5]. Ця стаття проголошує обов’язок 
державних і  комунальних закладів 
охорони здоров’я надавати безоплат-
ну медичну допомогу за рахунок ко-
штів відповідного бюджету, страхових 
внесків, інших надходжень. Будучи 
загальнообов’язковим нормативним 
актом, Конституція в даному випадку 

регулює загальні принципи надання 
медичної допомоги, що дає підстави 
вважати ці положення актуальними 
й у сфері трансплантології.

Цивільний кодекс України від 
16 січня 2003 року в ст. 290 закріплює 
право повнолітньої дієздатної фізич-
ної особи бути донором крові, її ком-
понентів, а  також органів та інших 
анатомічних матеріалів та репродук-
тивних клітин, а особам, що не досяг-
ли повноліття бути живим донором 
гемопоетичних стовбурових клітин 
[10]. Цивільний кодекс України вміщує 
бланкетні норми, які зазначають, що 
діяльність пов’язана із трансплантаці-
єю, а  саме донорство крові, її компо-
нентів, органів та інших анатомічних 
матеріалів, репродуктивних клітин 
здійснюється відповідно до закону. 

Разом із можливостями, що дає 
трансплантація органів та анато-
мічних матеріалів звісно виникають 
і зловживання в цій сфері медичної ді-
яльності, що пов’язано в  першу чергу 
із браком донорських органів та інших 
анатомічних тканин для трансплан-
тації. Тому не дивно, що у правовому 
полі встановлена відповідальність за 
порушення передбаченого чинним за-
конодавством порядку трансплантації 
анатомічних матеріалів людини. 

Так  ст. 143 Кримінального Кодек-
су України від 2001р. передбачає від-
повідальність за порушення встанов-
леного законом порядку здійснення 
трансплантації, вилучення у  людини 
шляхом примушування або обману її 
анатомічних матеріалів з метою тран-
сплантації, незаконну торгівлю анато-
мічними матеріалами [11].

Закон є  первинним регулятором 
суспільних відносин та основним нор-
мативним орієнтиром в державі.



94

Одним із перших нормативних ак-
тів, що регулював трансплантацію, був 
Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19 
листопада 1992  року, що актуальний 
і  на сьогоднішній день. Ст. 47 перед-
бачає, що застосування транспланта-
ції анатомічних матеріалів людини 
здійснюється у  визначеному законом 
порядку, а ст.52 вводить новели у сфе-
рі трансплантації в  Україні, а  саме 
дає визначення моменту незворот-
ної смерті та встановлює межі вжиття 
активних заходів щодо підтриман-
ня життя хворого, а  також визначає 
обов’язок перед медичними праців-
никами надавати медичну допомогу 
в повному обсязі хворому, який пере-
буває в  невідкладному стані[12]. Мо-
ментом незворотної смерті людини 
є момент смерті її головного мозку або 
її біологічна смерть. Це безпосередньо 
впливає на можливість здійснення по-
смертного донорства, адже українське 
законодавство вказує що вилучення 
анатомічних матеріалів з тіла людини 
при посмертному донорстві можли-
ве тільки після визначення її стану як 
незворотна смерть. Смерть мозку ви-
значається при повному і незворотно-
му припиненні всіх його функцій, що 
реєструється при працюючому серці 
і  штучній вентиляції легень, а  біоло-
гічна смерть людини встановлюється 
на підставі діагностичних критеріїв 
біологічної смерті людини, наприклад 
незворотне припинення кровообігу та 
дихальних функцій чи поява ранніх 
або пізніх трупних змін.

У ході проведення медично-
ї реформи 17 травня 2018  року 
Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про засто-
сування трансплантації анатомічних 

матеріалів людині», що є  спеціалізо-
ваним нормативно-правовим актом 
у  сфері трансплантації анатомічних 
матеріалів людині в  Україні [13]. Да-
ний Закон України набрав чинності 1 
січня 2019 року та вніс цілий ряд змін 
до законодавства у частині, що стосу-
ється трансплантології: 

• здійснено удосконалення термі-
нологічного апарату;

• введення нових категорій право-
відносин;

• запровадження посади тран-
сплант-координатора;

• заміна органу виконавчої влади, 
що здійснює управлінську діяльність, 
пов’язану з трансплантацією;

• передбачено створення та на-
повнення Єдиної державної інфор-
маційної системи трансплантації, що 
призначена для збирання, реєстрації, 
накопичення, зберігання, обробки ін-
формації та здійснення автоматизо-
ваного обєктивного і  неупереджено-
го розподілу анатомічних матеріалів 
людини, визначення пари «донор-ре-
ципієнт» шляхом утворення цілої 
низки реєстрів (реєстр анатомічних 
матеріалів людини, призначених для 
трансплантації; реєстр живих доно-
рів; реєстр реципієнтів, інформацію 
про волевиявлення особи про надання 
згоди або незгоди на посмертне до-
норство);

• наділення закладів охорони здо-
ров’я та наукових установ усіх форм 
власності правом на здійснення діяль-
ності з трансплантації;

• внесення змін до Кримінального 
Кодексу України, Основ законодавства 
України про охорону здоров’я та низки 
нормативно-правових актів.

Нормативниими актами компе-
тентних органів, що видаються на 
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підставі закону, відповідно до зако-
ну і  для його виконання виступають 
підзаконні нормативно-правові акти. 
Застарілість підзаконних норматив-
но-правових актів або ж взагалі їх від-
сутність стає значною перепоною для 
нормального функціонування надан-
ня медичної допомоги із застосуван-
ням трансплантації. Акти, які видає 
Кабінет Міністрів України є підзакон-
ними, а тому вони спрямовані на де-
тальніше та більш конкретне норма-
тивне регулювання трансплантації, 
оскільки закони не можуть охопити 
увесь спектр відносин, що виникають 
у  досліджуваній сфері. Підзаконний 
акт приймається на основі положень 
Конституції України та інших законів 
і не повинен їм суперечити.

Однією із причин неефективного 
функціонування трансплантологічної 
сфери є  більшість підзаконних актів, 
що втратили свою актуальність або 
ж відсилають до попереднього зако-
ну про трансплантацію. Окрім цього, 
передбачені законом нові виконавчі 
органи не були створені, а порядок їх 
діяльності не визначений і не внормо-
ваний. Не менш значущою була про-
блема фінансування діяльності пов’я-
заної із трансплантацією.

Висновки. Забезпечення консти-
туційно-правового регулювання права 
людини на медичну допомогу із засто-
суванням трансплантації здійснюєть-
ся за допомогою нормативно-орга-
нізаційного впливу на суспільні 
відносини, що виникають у результаті 
діяльності, пов’язаної із трасплантаці-
єю, з метою упорядкування, захисту та 
розвитку таких суспільних відносин.
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ТА СУДУ ЄС У ФОРМУВАННІ 
КОНЦЕПЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОМІНУВАННЯ

Анотація. Антимонопольне регулювання забезпечує добросовісну конкуренцію, 
яку може бути підірвано з боку приватних суб’єктів господарювання у формі викрив-
лення умов конкуренції в результаті зловживання домінуючим становищем. Матері-
альний зміст правил конкуренції в Євросоюзі, які було сформульовано ще в Договорі 
про заснування Європейського економічного співтовариства, залишився незмінним 
у чинному Лісабонському Договорі про функціонування ЄС. Однак, масив правових 
інструментів зазнавав кардинальних змін упродовж усього часу існування Європей-
ського співтовариства, а згодом і Євросоюзу, за рахунок трансформації правозасто-
совної практики.

У зв’язку з посиленням процесів діджиталізації, глобалізації, лібералізації тор-
гівлі та відкриттям національних ринків забезпечення добросовісної конкуренції 
в умовах ринкової економіки стає першочерговим завданням не тільки для внутріш-
ньонаціонального, а й для міжнародно-правового регулювання. У даному контексті 
зростає роль Європейської Комісії не лише як правозастосовного органу щодо стат-
ті 102 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), а як інституції, 
здатної визначати подальший напрямок розвитку правового регулювання доміну-
вання на ринку в рамках ЄС, застосовуючи при цьому власні підходи до концепції 
домінування.

Європейська Комісія як основний правозастосовний орган у сфері конкуренції 
значно розвинула концепцію домінування та закріпила регулювання щодо статті 102 
ДФЄС у відповідному документі – Керівних принципах для Комісії у правозастосов-
ній діяльності щодо статті 102 ДФЄС. Європейська Комісія та Суд ЄС значно розви-
нули практику застосування та тлумачення статті 102 ДФЄС. Це зумовлено, тим, що 
стаття 102 ДФЄС наводить невичерпний перелік прикладів зловживань монополь-
ним (домінуючим) становищем, що надає певну дискрецію Комісії у  застосуванні 
статті 102 ДФЄС, а у Суду ЄС у її тлумаченні. Концепція колективного домінування 
була розроблена як в рамках справ, які розглядалися на основі положень ДФЄС, так 
і Регламенту ЄС № 139/2004 про злиття. Наріжним каменем у подальшому розвитку 
даної концепції є критерії, встановлені у справі Airtours/First Choice.
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THE ROLE OF THE EUROPEAN COMMISSION AND THE COURT 
OF JUSTICE OF THE EURPEAN UNION IN FORMING THE 

CONCEPT OF COLLECTIVE DOMINANCE

Abstract. Antitrust regulation ensures fair competition, which can be undermined by 
private business entities in the form of distorted conditions of competition through the 
abuse of dominance. The material content of competition rules in the European Union, 
which were formulated in the Treaty establishing the European Economic Community, 
remained unchanged in the current Lisbon Treaty on the functioning of the EU. However, 
the array of legal instruments has undergone fundamental changes throughout the entire 
existence of the European Community, and subsequently the European Union, due to the 
transformation of law enforcement practice.

In connection with the strengthening of the processes of digitalization, globalization, 
trade liberalization and the opening of national markets, ensuring fair competition in a 
market economy becomes a priority task not only for domestic, but also for international 
legal regulation. In this context, the role of the European Commission is increasing not 
only as a law enforcement body under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (the TFEU), but as the institution capable of determining the further di-
rection of development of legal regulation of market dominance within the EU, applying 
its own approaches to the concept of dominance. 

The European Commission, as the main enforcement agency in the field of compe-
tition, has significantly developed the concept of dominance and consolidated the regu-
lations under Article 102 of the TFEU in the corresponding document – Guidance on the 
Commission’s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive ex-
clusionary conduct by dominant undertakings. The European Commission and the Court 
of Justice of the European Union have significantly developed the practice of applying 
and interpreting Article 102 TFEU. This is due to the fact that Article 102 of the TFEU 
includes an inexhaustible list of examples of abuse of a monopoly (dominant) position, 
thus providing a certain discretion to the Commission in the application of Article 102 of 
the TFEU, and the Court of Justice of the EU in its interpretation. The concept of collective 
dominance has been developed within the TFEU related cases and in the Council Merger 
Regulation (EC) No 139/2004 . A cornerstone in the further development of this concept is 
the criteria established in the Airtours / First Choice case.

Keywords: antitrust law, the European Union, the European Commission, Treaty on 
the Functioning of the European Union, collective dominance, a dominant position.
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Постановка проблеми. Ратифі-
кована Угода про асоціацію між Укра-
їною та ЄС (зокрема, розділ IV «Тор-
гівля, і питання пов’язані з торгівлею» 
в Угоді про асоціацію між Україною та 
ЄС) зумовлює відтворення та забезпе-
чення ефективного конкурентного се-
редовища в рамках створюваної зони 
вільної торгівлі. У зв’язку з цим, необ-
хідне дослідження новітньої практики 
Європейської Комісії та Суду ЄС щодо 
правового регулювання домінування 
шляхом аналізу підходів до концепції 
колективного домінування, та враху-
вання їх при здійсненні реформи на-
ціонального антимонопольного зако-
нодавства. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Конкуренційне право ЄС, 
практику Європейської Комісії та Суду 
ЄС у цій галузі досліджували такі зару-
біжні науковці як М. Коппола, П. Ак-
ман, Дж. Алісон, М. Грілло, Дж. Кларке, 
В. Кора, Х.А. Косма, І. Ліанос, І. Махер. 
Серед вітчизняних науковців можна 
виділити праці В. Андрущенко, Т. Ко-
марової, В. Лук’янець, К. Смирнової 
тощо. Однак, дослідження питання 
регулювання домінування на ринку 
в  рамках ЄС через призму новітньої 
практики Європейської Комісії з  ура-
хуванням концепції колективного до-
мінування достатнім чином не здій-
снювалося, хоча дана тема особливо 
важлива у  світлі євроінтеграції та 
приведення національного конкурен-
ційного законодавства до стандартів 
Європейського Союзу та практики від-
повідних інституцій ЄС. 

Мета статті (постановка завдан-
ня)  – виявлення закономірностей 
у  практиці Європейської Комісії та 
Суду ЄС при розгляді справ, у  яких 
наявне колективне домінування під-

приємств, та окреслення результатів 
діяльності відповідних інституцій при 
виробленні концепції колективного 
домінування. 

Виклад основного матеріалу. 
Стаття 102 Договору про функціону-
вання Європейського Союзу (ДФЄС) 
забороняє зловживання монопольним 
становищем [1]. Порядок застосуван-
ня та деталізація даного положення 
викладені в  Регламенті Ради (ЄС) № 
1/2003 від 16 грудня 2002  року щодо 
імплементації правил конкуренції, 
визначених статтями 81 та 82 Догово-
ру, який також може застосовуватися 
національними органами з  питань 
конкуренції [2].

Вперше питання застосування 
статті 102 ДФЄС розглядалось Судом 
загальної юрисдикції ЄC (Загальний 
суд) в  об’єднаних справах T-68/89, 
77/89 і  78/89 Societá Italiana Vetro [Re 
Italian Flat Glass] [3]. Три італійських 
виробника листового скла, яким нале-
жало від 79 до 95 % італійського ринку 
листового скла, змовилися розділити 
ринок, розподіляючи квоти між собою 
і фіксуючи ціни на скло. Європейська 
Комісія (Комісія) встановила, що ці 
суб’єкти господарювання порушили 
статті 101 (1) і 102 ДФЄС. В результаті 
дані суб’єкти господарювання намага-
лися оскаржити це рішення у Суді за-
гальної юрисдикції.

Суд загальної юрисдикції частково 
скасував рішення Комісії на тій під-
ставі, що Комісія не надала достатніх 
доказів існування домінування. Од-
нак, доцільність застосування статей 
101 і 102 ДФЄС не піддавалося сумні-
ву. Судом було зазначено, що Комісія 
при розгляді статті 102 ДФЄС не по-
винна просто повторно використову-
вати докази, які бралися до уваги при 
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дослідженні порушення статті 101 (1) 
ДФЄС, тобто робити висновки з  того 
факту, що відповідні суб’єкти госпо-
дарювання володіли значною часткою 
на ринку, та в силу цього факту, в по-
єднанні з  їх неправомірною діяльніс-
тю, стверджувати, що вони колективно 
зловживали своїм домінуючим ста-
новищем. Навпаки, Комісія повинна 
чітко розрізняти сферу застосування 
кожної статті і, таким чином, повинна 
проводити незалежну оцінку фактич-
ної ситуації у світлі вимог, викладених 
в обох статтях.

Слід зазначити, що Комісія враху-
вала рішення Загального суду, і в спра-
вах T-24-26, 28/93 Compagnie Maritime 
Belge [4] окремо розглянула порушення 
статті 101 (1) ДФЄС та порушення стат-
ті 102 ДФЄС. Загальний суд підтвердив 
спільне застосування статей 101 (1) 
і  102 ДФЄС. Він встановив, що колек-
тивне домінуюче становище склада-
ється з декількох суб’єктів господарю-
вання, здатних разом, зокрема, через 
фактори, що породжують зв’язок між 
ними, проводити спільну політику на 
ринку і діяти в значній мірі незалежно 
від своїх конкурентів, своїх клієнтів і, 
в кінцевому підсумку, споживачів.

У справі T-228/97 Irish Sugar [5] За-
гальний суд підтвердив, що колективне 
домінуюче становище може застосо-
вуватися до вертикальних відносин. 
На момент прийняття рішення у  да-
ній справі ця концепція була досить 
заплутаною, адже у  відповідному за-
конодавстві не існувало визначення. 
Також було незрозуміло, які структур-
ні або економічні зв’язки між суб’єкта-
ми господарюваннями необхідні для 
встановлення колективного доміну-
вання. Однак, було ясно, що введення 
концепції колективного домінування 

повинно було допомогти Комісії у ви-
рішенні проблеми олігополістичних 
ринків, на яких суб’єкти господарю-
вання, не вступаючи в заборонені уго-
ди або узгоджені дії, коригують свою 
поведінку по відношенню до своїх 
конкурентів таким чином, щоб це було 
вигідно для них, але невигідно для їх 
клієнтів і споживачів в цілому.

Така невизначеність була част-
ково вирішена, коли стало очевидно, 
що концепція колективного доміну-
вання має те ж значення відповідно 
до статті 102 ДФЄС, як і відповідно до 
Регламенту ЄС № 139/2004 про злит-
тя [6]. Однак, важливо відзначити, що 
відповідно до статті 102 ДФЄС колек-
тивне домінування оцінюється ретро-
спективно, в той час як відповідно до 
Регламенту ЄС № 139/2004 про злиття 
здійснюється перспективний аналіз 
відповідного ринку, щоб вирішити 
чи призведе передбачуване злиття до 
створення або посилення колективно-
го домінування. 

Найбільш важливе рішення про 
колективне домінування винесено 
Судом загальної юрисдикції у  справі 
T-342/99 Airtours / First Choice [7]. За-
гальний суд погодився із заявниками 
у  тому, що для встановлення колек-
тивного домінування необхідні три 
умови:

• взаємна обізнаність відповідних 
суб’єктів господарів щодо прийняття 
та реалізації спільної політики;

• стійкість, що означає необхід-
ність введення механізму стриму-
вання, який забезпечує певну єдність 
всередині олігополії і, таким чином, 
утримує її членів від відхилення від 
спільної політики, прийнятої на від-
повідному ринку; 
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• відсутність конкурентних обме-
жень, що дозволяє суб’єктам господа-
рювання домінуючої олігополії діяти 
незалежно від своїх клієнтів і  спожи-
вачів, існуючих або потенційних. 

Отже, визначене таким чином ко-
лективне домінування ґрунтується на 
негласній координації між відповід-
ними суб’єктами господарювання, а не 
на будь-яких структурних або еконо-
мічних зв’язках між ними, хоча, у разі 
існування таких зв’язків, виявлення ко-
лективного домінування полегшується.

Враховуючи практику Комісії та 
Суду ЄС, можна стверджувати, що умо-
ви, викладені у  справі Airtours / First 
Choice, будуть виконуватися нечасто. 
У  даній справі Суд загальної юрис-
дикції скасував рішення Комісії на тій 
підставі, що Комісія не надала пере-
конливих доказів, що підтверджують 
її висновок про те, що передбачува-
не придбання Airtours of First Choice 
призведе до колективного доміну-
вання трьох суб’єктів господарюван-
ня (Airtours / First Choice, Thompson 
Travel Group та Thomas Cook) на ринку 
короткострокових туристичних по-
їздок з  Великобританії. У  подальшій 
своїй практиці Комісія, врахувавши 
позицію Загального суду, обережно за-
стосовувала визначення колективного 
домінування, викладене в цій справі.

У справі T-193/02 Piau [8] Загальний 
суд зазначив, що Комісія помилила-
ся, вирішивши, що Міжнародна фе-
дерація футбольних асоціацій (FIFA), 
швейцарська асоціація, членами якої 
є  національні асоціації професійних 
та аматорських футбольних клубів, не 
займала колективне домінуюче ста-
новище на ринку агентських послуг 
для гравців. Хоча Загальний суд вирі-
шив, що три умови, викладені у справі 

Airtours / First Choice, були дотримані, 
він не виявив ознак зловживання FIFA 
своїм колективним домінуючим ста-
новищем. 

Із судової практики випливає, що 
Загальний суд встановив необхідний 
стандарт доведення як щодо встанов-
лення існування колективного домі-
нування, так і по відношенню до злов-
живання цим положенням, на дуже 
високому рівні. Слід зазначити, що 
суб’єкти господарювання на олігопо-
лістичному ринку водночас незалежні 
один від одного і взаємозалежні. Якщо 
один із них підвищить ціни, він втра-
тить очевидну вигоду, яку отримує від 
дзеркальної поведінки своїх конку-
рентів. Він також повинен усвідомлю-
вати, що будь-які дії по збільшенню 
своєї частки на відповідному ринку, 
наприклад, шляхом різкого зниження 
цін, призведуть до аналогічних дій, 
вжитих його конкурентами. Таким чи-
ном, олігополісти усвідомлюють, що 
вони не отримають ніякої вигоди від 
таких дій, тому що в  результаті від-
будеться колективне зниження рівня 
цін. Для забезпечення високого при-
бутку вони не вживатимуть жодних 
заходів, спрямованих на зміну існу-
ючої ситуації на відповідному ринку. 
Однак, цього буде недостатньо для 
порушення статті 102 ДФЄС, оскільки 
існують додаткові вимоги, викладені 
в тесті Airtours / First Choice.

Таким чином, концепція колек-
тивного домінування відображає си-
туацію, коли колективне утворення 
займає колективне домінуюче стано-
вище. Колективне домінування вста-
новлюється шляхом оцінки різних 
зв’язків або «пов’язаних факторів» 
між суб’єктами господарювання. До-
мінуюче положення ґрунтується на 
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декількох різних факторах, а  саме на 
ринкових частках відповідного суб’єк-
та господарювання, врівноважуючій 
силі покупця і вхідних бар’єрах. У той 
же час, колективне домінування ви-
значається на основі ефекту, що оз-
начає, що колективне домінуюче ста-
новище встановлюється тоді, коли 
сторони представляють себе і діють як 
колективне утворення по відношенню 
до своїх конкурентів. Це означає, що 
у  випадках колективного домінуван-
ня наголос робиться на пов’язуючих 
чинниках між суб’єктами господарю-
вання. Однак, у  випадках одиночного 
домінування встановлення таких фак-
торів не потрібне з очевидних причин.

Крім того, потребує уточнення по-
няття «зловживання» за змістом статті 
102 ДФЄС у  справах про колективне 
домінування. Навіть якщо і є загальне 
визначення даного поняття, і  в таких 
випадках виявляються зловживання, 
тим не менш необхідно внести ясність 
в  майбутні справи, що випливають 
із даної статті. Із зазначеного вище 
випливає, що здійснення доведення 
наявності одиночного домінування 
та зловживанням більш просте, ніж 
у  справах про колективне домінуван-
ня. Наприклад, існують різні види 
зловживань, які будуть розглядатися 
як такі, що перешкоджають конкурен-
ції і, отже, є  зловживаннями. Однак, 
такої доктрини не існує з  точки зору 
випадків колективного домінування, 
скоріше, вона переосмислюється і  в 
подальшому використовується анало-
гічним чином. Така ситуація створює 
проблему для судів ЄС при визначенні 
того чи певний випадок колективного 
домінування є  зловживанням чи ні. 
Таким чином, випадки колективного 
домінування не такі прості. На пер-

ший погляд здається, що неможливо 
створити аналогічну доктрину щодо 
колективного домінування, при якій 
деякі дії завжди будуть розглядатися 
як зловживання, якщо вони здійсню-
ються колективним утворенням, яке 
займає домінуюче становище. Тим не 
менш, у  цьому контексті слід внести 
додаткову ясність, оскільки це може 
призвести до випадків, коли справи, 
які слід заборонити на тій підставі, що 
вони перешкоджають конкуренції, не 
розглядатимуться судами ЄС через те, 
що доктрина не настільки зрозуміла, 
щоб її застосовувати.

Колективне домінуюче становище 
як таке може бути підсилене різними 
способами в  порівнянні з  одноосіб-
ним домінуючим становищем, зокре-
ма, шляхом обмеженням внутрішньо-
го тиску, а не зовнішнього. Крім того, 
проблема конкуренції на олігополіс-
тичному ринку часто виникає з  ско-
ординованої діяльності, яка за своєю 
природою відрізняється від наслідків, 
що виникають в  результаті односто-
ронньої діяльності та зловживання 
ринковою владою. Таким чином, ця 
концепція повинна мати інше засто-
сування, коли справа доходить до ко-
лективного домінування, особливо, 
на олігополістичних ринках. На жаль, 
існуюча доктрина, на думку автора да-
ної магістерської роботи, має занадто 
вузьке визначення.

Висновки. Отже, концепція ко-
лективного домінування була розро-
блена як в рамках справ, розглянутих 
в контексті ДФЄС, так і Регламенту ЄС 
№ 139/2004 про злиття. Можна дійти 
висновку, що дана концепція в  обох 
напрямках тлумачиться приблизно 
однаково. Однак, як уже зазначалося, 
найбільша різниця між цими двома 



104

сферами застосування полягає в тому, 
що існування колективного доміну-
ючого становища не забороняється 
як таке у  справах щодо порушення 
статті 102 ДФЄС. Розвиток концепції 
колективного домінування не супро-
воджувався проблемними питаннями, 
оскільки справи, що розглядаються 
в  рамках ДФЄС та Регламенту ЄС № 
139/2004, досить схожі. Тим не менш, 
оскільки було показано, що самого 
існування колективного домінуючо-
го становища часто буває досить для 
того, щоб виявити подальше зловжи-
вання у  справах, що розглядаються 
в  рамках Регламенту ЄС про злиття, 
слід зазначити, що таку відмінність 
необхідно враховувати. Критерії, вста-
новлені у  справі Airtours / First Choice 
відіграли важливу роль для розгляду 
справ як в рамках ДФЄС так і вищеза-
значеного Регламенту. 

Концепція колективного доміну-
вання може й  надалі розвиватися та 
доповнюватися як в  справах, пов’я-
заних з ДФЄС, так і з Регламентом ЄС 
про злиття. Також Суди ЄС можуть 
продовжувати посилатися на справи 
в рамках відповідного Регламенту при 
оцінці справа в рамках ДФЄС, і навпа-
ки. Однак, слід проявляти обережність 
при використанні підходів з  іншої 
сфери. Багато в  чому дані сфери схо-
жі. Наприклад, визначення того, що 
являє собою «колективне утворення», 
буде однаковим для обох сфер. Однак, 
поняття «зловживання», яке уже було 
розроблено, необов’язково однако-
во тлумачиться у  цих різних сферах. 
Таким чином, існує потенційна про-
блема, яка виникає, коли справи, що 
розглядаються в  рамках ДФЄС будуть 
посилатися з метою отримання визна-
чення поняття «зловживання» на спра-

ви, у  яких здійснюється дослідження 
одноосібного домінування, або на ок-
ремі справи в  рамках Регламенту ЄС 
№ 139/2004 про злиття. Через подіб-
ність між поняттям «зловживання» як 
у  справах щодо одноосібного доміну-
вання, так і  колективного домінуван-
ня правова доктрина намагалася ви-
рішити проблему олігополії в  рамках 
статті 102 ДФЄС. Таким чином, з точ-
ки зору законодавства і  політики ЄС 
концепція колективного домінування 
не може охопити усі типи антиконку-
рентної поведінки, що є  результатом 
олігополістичної взаємозалежності. 
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НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У статті проаналізовано сутність процесу надання адміністративних 
послуг в умовах децентралізації, встановлено позитивні і окреслено негативні фак-
тори, які перешкоджають ефективній діяльності з надання адміністративних послуг 
в  умовах децентралізації; визначено перспективи та розроблено практичні реко-
мендації щодо удосконалення процесу надання адміністративних послуг в умовах 
децентралізації.

У результаті процесу децентралізації новостворені інститути МС отримали низ-
ку додаткових можливостей, до яких відносяться фінансові інструменти, що забез-
печують власний економічний розвиток громади шляхом здійснення зовнішніх 
запозичень. ОТГ також отримали право самостійно обрати установи для обслугову-
вання коштів місцевого бюджету відносно розвитку та власних надходжень бюджет-
них установ. 
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У таких сучасних умовах швидкої розбудови нового устрою особливо актуаль-
но постає питання виконання обов’язків влади перед громадою і особливо в аспекті 
надання адміністративних послуг. Укрупнення громад, переформатування районів, 
оптимізації розподілу повноважень та забезпечення належного фінансування, пе-
редбачених стратегією, повинні сприяти: створенню більш дієвої організації влади, 
виконанню управлінських функцій на високому рівні якості, покращенню процесу 
надання адміністративних послуг.

Ключові слова: адміністративні послуги, адміністративно-територіальна ре-
форма, децентралізація, споживачі послуг, місцеве самоврядування, розподіл функ-
цій та повноважень, центр надання адміністративних послуг.
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PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES
IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Abstract. The article analyzes the essence of the process of providing administrative 
services in decentralization, identifies positive and outlines the negative factors that 
hinder the effective provision of administrative services in decentralization; Prospects 
are identified and practical recommendations for improving the process of providing 
administrative services in the context of decentralization are developed.

As a result of the decentralization process, the newly created CU institutions have 
received a number of additional opportunities, including financial instruments that ensure 
the community’s own economic development through external borrowing. OTGs were 
also given the right to independently choose institutions to service local budget funds in 
relation to the development and own revenues of budgetary institutions.



108

In such modern conditions of rapid development of the new system, the issue of fulfilling 
the responsibilities of the government to the community is especially relevant, especially 
in the aspect of providing administrative services. The consolidation of communities, the 
reformatting of districts, the optimization of the division of powers and the provision of 
adequate funding under the strategy should contribute to: the creation of a more effective 
organization of government, the implementation of high-quality management functions, 
and the improvement of administrative services.

Key words: administrative services, administrative-territorial reform, decentralization, 
service consumers, local self-government, distribution of functions and powers, 
administrative services center.

Постановка проблеми. Україн-
ська сучасна система надання адміні-
стративних послуг населенню наразі 
перебуває на стадії реформування 
і потребує подальшої оптимізації від-
повідно до стандартів розвинутих де-
мократичних країн світу та міжнарод-
них зобов’язань України на шляху до 
євроінтеграції. 

В Україні відбувається реформу-
вання місцевого самоврядування (МС), 
спрямоване на створення та підтримку 
сприятливого життєвого середовища 
для громадян, захисту їх прав, реалі-
зації інтересів, надання якісних та до-
ступних публічних послуг з максималь-
ним наближенням їх до споживачів. 
Така реформа децентралізації тягне за 
собою і  децентралізацію адміністра-
тивних послуг, потребує підвищення їх 
якості, і як наслідок, поширення та роз-
виток мережі центрів надання адміні-
стративних послуг (ЦНАП). 

У листопаді 2020 р. було підтрима-
но Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо оптимізації мережі та функціо-
нування центрів надання адміністра-
тивних послуг та удосконалення до-
ступу до адміністративних послуг, які 
надаються в електронній формі», який 
передбачає ліквідацію ЦНАПів, орга-
нізованих при райдержадміністраціях 

(РДА), і  обов’язкове утворення ЦНАП 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС). У  таких умовах проблеми на-
дання адміністративних послуг стають 
все більш актуальними. Вона є  пред-
метом дослідження як науковців, так 
і практиків. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Аналіз наукових досліджень 
і публікацій засвідчує достатню уваги 
до питань надання адміністративних 
послуг, а  також реформи адміністра-
тивно-територіального устрою в Укра-
їні дослідників як в галузі державного 
управління, так економічних та юри-
дичних наук. 

Найбільш ґрунтовними є  роботи  
В. Авер’янова, В. Бакуменко, М. Браун, 
А. Гринько, О. Гуненкової, В. Вакулен-
ка, І. Дмитрука, Д. Записного І. Коліуш-
ко, В. Кудрі, Т. Маматової, В. Тимощука, 
А. Чемерис та ін. Однак, не зважаючи 
на значну кількість напрацювань, пи-
тання механізму надання адміністра-
тивних послуг ще потребує подальшо-
го наукового дослідження.

Затребуваним є дослідження меха-
нізму надання адміністративних по-
слуг, його вдосконалення за умов роз-
ширення функцій та повноважень МС. 
В  таких сучасних реаліях варті уваги 
умови, за яких проведення реформи 
матиме позитивну динаміку. 
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Мета статті – аналіз процесу надан-
ня адміністративних послуг в  умовах 
децентралізації та надання відповід-
них рекомендацій щодо удосконалення 
ОМС.

Виклад основного матеріалу.. До 
2014  року в Україні домінуючою була 
централізація владних повноважень 
і, як наслідок, тільки шість регіонів 
можна було віднести до самодостат-
ніх. Така ситуація викликала значну 
регіональну диспропорцію й  вимага-
ла проведення кардинальних реформ 
в секторі державного управління, МС, 
територіальної організації влади, які 
повинні покращити якість життя та 
послуг, що отримували українці. 

У 2014 році в  Україні була розпо-
чата реформа децентралізації. За мету 
було поставлено сформувати ефектив-
не МС та перебудувати територіаль-
ну організацію влади для створення 
сприятливих умов і  розвитку повно-
функціонального життєвого середо-
вища для громадян. У  таких умовах 
наступними пріоритетами децентра-
лізації виділено узгодження інтересів 
держави та територіальних громад, 
побудова та поширення інститутів 
прямого народовладдя, ефективне на-
дання високоякісних та доступних пу-
блічних послуг [1]. 

Основні документи, які є  векто-
рами та правилами впровадження 
реформи стали: «Концепція реформи 
місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в  Украї-
ні» (01.04.2014), Закони України «Про 
співробітництво територіальних гро-
мад» (17.06.2014), «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» 
(05.02.2015) та Зміни до Бюджетного 
і Податкового кодексів щодо фінансо-
вої децентралізації.

Відповідно до положень Європей-
ської хартії у  процесі децентраліза-
ції МС було сформовано інститут МС, 
в якості якого виступила об’єднана те-
риторіальна громада (ОТГ).

З моменту початку реформи де-
централізації в Україні було утворено 
1070 ОТГ. У  них добровільно об’єдна-
лися 4882 громад. Відповідно до при-
йнято Закону України від 16.04.2020 
№ 562-IX «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо визначення 
територій та адміністративних цен-
трів територіальних громад», Кабіне-
том Міністрів України визначено ад-
міністративні центри та затверджено 
території 1470 спроможних територі-
альних громад, у яких були проведені 
місцеві вибори у жовтні 2020 року на 
новій територіальній основі.  

У результаті процесу децентралі-
зації новостворені інститути МС отри-
мали низку додаткових можливостей, 
до яких відносяться фінансові інстру-
менти, що забезпечують власний еко-
номічний розвиток громади шляхом 
здійснення зовнішніх запозичень. 
ОТГ також отримали право самостійно 
обрати установи для обслуговування 
коштів місцевого бюджету відносно 
розвитку та власних надходжень бю-
джетних установ. 

У таких сучасних умовах швидкої 
розбудови нового устрою особливо 
актуально постає питання виконан-
ня обов’язків влади перед громадою 
і  особливо в  аспекті надання адміні-
стративних послуг. Укрупнення гро-
мад, переформатування районів, 
оптимізації розподілу повноважень та 
забезпечення належного фінансуван-
ня, передбачених стратегією, повин-
ні сприяти: створенню більш дієвої 
організації влади, виконанню управ-
лінських функцій на високому рівні 
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якості, покращенню процесу надання 
адміністративних послуг.

Децентралізація має на меті зміни 
принципів функціонування та взаємо-
дії усіх органів публічного управління 
починаючи від вищих державних ор-
ганів та закінчуючи МС, що повинно 
привести до чіткого визначення сфер 
відповідальності та повноважень, усу-
нення проблем у їх розподілі, зведен-
ня до мінімуму рівня корупції.

У Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади в  Україні, 
затвердженої Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 1.04.2014 р. 
№333-р. одним з  перших завдань ре-
форми поставлено забезпечення до-
ступності та якості публічних послуг. 

У таких умовах постає питання 
уточнення поняття адміністратив-
ної послуги в  аспекті реформи влади. 
Виокремлення категорії «адміністра-
тивні послуги» (АП) має на меті ство-
рення з  уповноваженими органами 
виконавчої влади, ОМС та іншими 
суб’єктами владних повноважень таких 
умов у відносинах, за яких якісні адмі-
ністративні послуги будуть надаватися 
з високою ефективністю без бюрокра-
тизму, черг та будь-якої тяганини.

Законом України «Про адміністра-
тивні послуги» надано чітке визначен-
ня поняття АП. Але, незважаючи на 
наявність такого затвердженого ви-
значення, органи публічної влади не 
завжди можуть виділити групу функ-
цій власної діяльності, яка за своєю 
суттю відноситься до АП, і як наслідок 
не можуть забезпечити їх належне 
надання. Тому вважаємо необхідним 
проаналізувати сутність поняття АП 
в сучасних умовах, особливо в контек-
сті децентралізації [2].

У Законі України адміністративна 
послуга визначена як «результат здійс-
нення владних повноважень суб’єктом 
надання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної осо-
би, спрямований на набуття, зміну чи 
припинення прав та/або обов’язків та-
кої особи відповідно до закону» [2]. 

Суб’єктом звернення визначена 
«фізична особа, юридична особа, яка 
звертається за отриманням адміні-
стративних послуг. Під суб’єктом на-
дання адміністративної послуги розу-
міють орган виконавчої влади, інший 
державний орган, орган влади Авто-
номної Республіки Крим, орган міс-
цевого самоврядування, їх посадові 
особи, державний реєстратор, суб’єкт 
державної реєстрації, уповноважені 
відповідно до закону надавати адміні-
стративні послуги» [2]. 

На доктринальному рівні АП мож-
на розглядати у  двох аспектах: як 
публічно-владну діяльність уповно-
важеного органу, спрямовану на за-
безпечення (юридичне оформлення) 
умов для реалізації прав фізичної або 
юридичної особи, яка здійснюється за 
заявою цієї особи, так і  як результат 
публічно-владної діяльності адміні-
стративного органу, спрямованої на 
забезпечення (юридичне оформлен-
ня) умов для реалізації суб’єктивних 
прав фізичної або юридичної особи, 
яка здійснювалась за заявою особи [3]. 

Закон України «Про адміністра-
тивні послуги» витриманий у  стилі 
служіння громадянам з  боку держави. 
Законом визначено правові засади ре-
алізації прав, свобод і законних інтере-
сів фізичних та юридичних осіб у сфері 
надання адміністративних послуг, ок-
реслено норми, якими регламентовано 
організацію роботи ЦНАПів. Розбудова 
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мережі ЦНАПів сьогодні є  ключовим 
етапом реформи МС.

На сьогоднішній день надання 
більшості видів АП в Україні (89%) по-
кладається на місцеві державні адміні-
страції, центральні органи виконавчої 
влади та їх територіальні підрозділи 
(суб’єкти надання адміністративних 
послуг) [4]. Надання таких послуг ра-
йонними та обласними радами майже 
не передбачено законодавством. 

Реформа децентралізації перед-
бачає передачу певної частини по-
вноважень (ОМС), тобто  – сільським, 
селищним та міським радам (муніци-
палітетам), що вже поступово відбува-
ється. Скасування у  перспективі міс-
цевих державних адміністрацій у тому 
вигляді, в  якому вони зараз функціо-
нують, призведе до передачі левової 
частини повноважень (зокрема, у сфе-
рі АП) створеним ОМС в ОТГ [5].

На думку деяких фахівців [6], знач-
ної уваги на рівні теорії та практики 
впровадження потребує впроваджен-
ня принципу субсидіарності, який 
передбачає чіткий розподіл повнова-
жень з  метою ефективної реалізації 
своїх функцій органами влади. Вирі-
шення зазначеної проблеми повин-
но відбуватись через перегляд ролі 
владних функцій в  бік підвищення 
соціальної значущості держави. Такий 
перехід передбачає зміну ставлення 
до держави як владних структур так 
і  громадян, перегляд відносин між 
державою та суспільством, перехід до 
партнерських, а не владних [6].

У результаті проведення рефор-
ми децентралізації має бути створена 
така модель побудови органів публіч-
ного управління, за якої значна кіль-
кість повноважень буде передана ОТГ 
зі створеними в  них самоврядними 
органами. До їх повноважень перей-

дуть і  функції з  надання адміністра-
тивних послуг [7].

Відповідно до плану заходів із 
реалізації Стратегії реформування 
державного управління України на 
2016-2021  рр. після проведених ви-
борів повинні відбутись заходи щодо 
передачі повноважень ЦНАП при РДА 
до ЦНАП ОТГ. Однак на сьогодні існує 
велика кількість проблем у  реалізації 
цього процесу. Не зважаючи на при-
йняті законодавчі акти, відповідно до 
яких повинен реалізуватись перехід, 
до сьогодні не прописаним є  чіткий 
алгоритм переходу. Немає чітких та 
однозначних методичних рекомен-
дацій та контролю їх виконання дер-
жавними службовцями РДА щодо 
передачі відповідних архівів і  інших 
документів, що підлягають суворій 
підзвітності та реєстрації, до відповід-
них громад. Запропоновані лише кро-
ки створення ЦНАП при ОТГ. 

На обраних голів ОТГ покладені 
повноваження по створенню ЦНАП 
при ОТГ, які повинні організовуватись 
за відповідними стандартами, які про-
писані і законодавчо і в багатьох мето-
дичних рекомендаціях. Це і пошук при-
міщень і шляхів фінансування і кадрів 
для роботи у новоствореному ЦНАП.

Для роботи у  ЦНАП адміністра-
тори та реєстратори повинні пройти 
відповідні курси підвищення кваліфі-
кації для робітників ЦНАП при ОТГ. На 
сьогодні багато сподівань покладено 
на нині працюючих у  ЦНАП при РДА 
робітників. Але не визначеним зали-
шається питання чи пройдуть вони 
процес переатестації і  в який термін 
це буде вирішено. 

Важливою часткою проведення ре-
форм є  вирішення кадрового питання, 
комплектування ОМС кваліфіковани-
ми спеціалістами, які мають потенціал 
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для швидкого вирішення проблем, які 
постають у  швидкозмінних умовах. Не 
останню роль має відігравати співробіт-
ництво між територіальними громада-
ми, яке може представляти собою діє-
вий засіб розвитку на локальному рівні, 
впровадження в  життя політики побу-
дови демократичної держави із розви-
неним МС, а  головне  – допомагатиме 
взаємообміну ефективними практика-
ми надання адміністративних послуг.

Після передачі на місцевий рівень 
повноважень з  надання найбільш по-
пулярних адміністративних послуг 
органів виконавчої влади, у  діяльно-
сті ЦНАП через розширення перелі-
ку послуг виникає низка ускладнень. 
Насамперед, вони пов’язані із забез-
печенням ефективної взаємодії між 
ЦНАП та територіальними підрозді-
лами центральних органів виконавчої 
влади у наданні адміністративних по-
слуг, забезпеченням достатньої штат-
ної чисельності персоналу ЦНАП для 
надання більшого переліку послуг та 
належного рівня підготовки, а  також 
фінансуванням діяльності ЦНАП. 

Наприклад, аналізуючи карту ме-
режі ЦНАП України можемо побачити, 
що більшість центрів Одеської області 
не підтримуються донорськими про-
ектами. Лише п’ять ЦНАПів підтрима-
ні програмою U-LEAD. Тобто питання 
фінансування залишається актуальним 
і потребує ретельного опрацювання. 

ЦНАП при ОТГ все одно повин-
ні відповідати стандартам, які вису-
ваються для центрів надання послуг, 
побудованих за принципом «відкри-
тих офісів». Актуальними проблема-
ми реалізації такої діяльності ЦНАП 
залишаються:  – складність реалізації 
належного облаштування приміщень 
ЦНАП (мала площа приміщень, роз-
ташування в незручній для мешканців 

частині громади, відсутність пандусів 
для осіб з обмеженими можливостями 
тощо); забезпечення належної якості 
інформаційних та технологічних кар-
ток у  ЦНАП при ОТГ; низький рівень 
впровадження електронних сервісів 
у  ЦНАП; реалізація забезпечення на-
лежної територіальної доступності 
ЦНАП для всіх мешканців ОТГ; реалі-
зація можливості отримання супутніх 
послуг (ламінування, ксерокопіюван-
ня, банківські послуги, виготовлення 
документів, фотографування, продаж 
канцелярських товарів) у  приміщенні 
більшості ЦАП.

Серед чинників, які мають важли-
ве значення для вирішення вказаних 
проблем у короткостроковій перспек-
тиві, варто згадати такі як необхід-
ність підвищення професійного рівня 
та політичної відповідальності голів 
місцевих державних адміністрацій 
та голів ОМС, здійснення моніторин-
гу ефективності надання адміністра-
тивних послуг, пристосування мережі 
ЦНАП до потреб ОТГ. 

Практика засвідчує, що ефектив-
ність функціонування ЦНАП насампе-
ред забезпечується зацікавленістю та 
активною позицією керівництва міс-
цевих органів влади. Зокрема, від їх 
рішень залежить фінансування діяль-
ності ЦНАП, укомплектованість шта-
ту працівниками, налагодження 
конструктивної співпраці ЦНАП із 
територіальними підрозділами цен-
тральних органів виконавчої влади, 
а також впровадження сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій. 

Підвищити продуктивність робо-
ти ЦНАП можна завдяки регулярному 
проведенню моніторингу якості на-
дання адміністративних послуг у  цен-
трі. Організація моніторингу повинна 
проводитись на регулярній основі. Це 
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дозволить вчасно виявляти недоліки 
в  організації роботи ЦНАП. В  Україні 
проведення моніторингу та оцінюван-
ня якості надання адміністративних 
послуг у ЦНАП може буди проведено як 
органами державної влади так і  ОМС, 
а також громадськими організаціями. 

На сьогодні функції центрального 
моніторингу передані до Мінцифри. 
Планується до реалізації ідея, відповід-
но до якої ЦНАП будуть перетворені на 
центри «Дія». В ЦНАП будуть допомага-
ти тим, хто не зміг розібратися з додат-
ком і його функціоналом, здебільшого 
це люди похилого віку. Окрім того, при 
підключені ЦНАП до «Дії» за умови 
технічної відповідності центр підклю-
чається до загального моніторингу. 

Основним завданням сучасного 
етапу реформування сфери надання 
адміністративних послуг є  створення 
ЦНАП в  ОТГ. Ключовими напрямами 
роботи місцевих органів влади в  да-
ному контексті є визначення кількості 
ЦНАП, які необхідні для забезпечення 
належної територіальної доступності 
АП для населення ОТГ та оптимально-
го переліку АП, які мають надаватись 
через ЦНАП. 

Доступність АП для населення ОТГ 
з великою кількістю населених пунктів 
та значною відстанню між ними кіль-
кість офісів ЦНАП може бути забез-
печена шляхом збільшення кількості 
утворених територіальних підрозділів 
ЦНАП, створення віддалених робочих 
міст адміністраторів та запроваджен-
ня пересувних мобільних офісів. Ви-
значаючи кількість та перелік АП, що 
будуть надаватись через ЦНАП, пріо-
ритетним умовами повинні буди ін-
ституційна спроможність громади та 
потреби споживачів послуг. Зрозумі-
ло, що ЦНАП великих та середніх міст 
мають надавати максимальний спектр 

АП. Сільські громади повинні забезпе-
чувати надання найпопулярніших АП, 
серед яких реєстрація місця прожи-
вання, актів цивільного стану, вида-
ча паспортів, призначення житлових 
субсидій та інших видів державної до-
помоги, призначення та перерахунок 
пенсій тощо [8]. 

Однак, збільшення мережі ЦНАП 
на місцевому рівні до показника кіль-
кості ОТГ є нераціональним, оскільки 
утворення та забезпечення діяльності 
роботи ЦНАП є  досить фінансово за-
тратним.

Також потрібно ретельно підхо-
дити до вибору місця розташування 
нового ЦНАП  – потрібно створювати 
ЦНАП у  тих центрах ОТГ, які знахо-
диться найближче до географічного 
центру території, для якої планується 
утворення ЦНАП, які мають зручне 
транспортне сполучення із іншими 
населеними пунктами цієї території, 
та мають найбільш розвинену соціаль-
ну інфраструктуру;

На нашу думку, місцевим органам 
виконавчої влади та ОМС, при яких 
утворені ЦНАП, варто вжити таких за-
ходів для оптимізації роботи: визна-
чити необхідну кількість офісів ЦНАП 
для ОТГ, а також перелік АП, які мають 
надаватись у ЦНАП. При цьому забез-
печити дотримання принципу належ-
ної територіальної доступності АП та 
врахувати потреби споживачів послуг 
у  відповідних громадах; створити 
веб-сайти всіх ЦНАП; удосконалити 
інформаційне забезпечення, зробити 
його максимально простим та доступ-
ним для всіх громадян; створити ком-
фортні зони очікування як для дорос-
лих, так і для дітей; приділити окрему 
увагу безперешкодному доступу до 
приміщень центрів осіб з обмеженими 
фізичними можливостями; розширити 
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приміщення, облаштувати додаткові 
робочі місця; придбати сучасне облад-
нання; скоротити строки розгляду та 
опрацювання заяв суб’єктів звернень 
шляхом формування програмно-тех-
нічної бази для передачі інформації 
(електронні реєстри, електронні бази 
даних тощо) між структурними під-
розділами ОМС та органами державної 
влади в  електронному вигляді; прове-
сти моніторинг та оцінку якості елек-
тронних сервісів, наприклад, із мож-
ливістю залучення до цього процесу 
активних громадян; вирішити кадрові 
питання з урахуванням факторів висо-
кого професіоналізму та психологічної 
стійкості [9]; забезпечити проходження 
навчання адміністраторів ЦНАП у  те-
риторіальних підрозділах Міністерства 
юстиції України, Державної міграцій-
ної служби України, Державної служби 
України з  питань геодезії, картографії 
та кадастру з  метою підвищення їх 
кваліфікації для надання АП зазначе-
них органів виконавчої влади у ЦНАП; 
переглянути і оновити інформаційні та 
технологічні картки АП, які надаються 
у  ЦНАП; розглянути можливість орга-
нізації надання супутніх послуг у при-
міщеннях утворених при них центрів, 
підготувати відповідні кошториси 
і  пропозиції щодо зміни бюджетних 
видатків на ці потреби або для закупів-
лі таких послуг; запровадити регуляр-
не опитування відвідувачів щодо яко-
сті надання адміністративних послуг 
в ЦНАП; проведення оцінки якості на-
дання адміністративних послуг у ЦНАП 
залучити громадські організації; про-
водити регулярний аналіз зауважень 
і  пропозицій споживачів адміністра-
тивних послуг щодо якості надання ад-
міністративних послуг у ЦНАП [10].

Для реалізації цих рекомендацій 
ми пропонуємо конкретні кроки. 

При організації роботи центру не-
обхідно передбачити зведення до мі-
німуму терміну розгляду і  прийняття 
рішень, не орієнтуючись на можливо 
дозволений максимальний. Керівни-
кам розглядати як надзвичайну подію 
порушення термінів розгляду заяв. 
Винних притягати до дисциплінарної, 
адміністративної відповідальності.

Реалізувати зведення до мінімуму 
переліку документів необхідних для 
прийняття звернення щодо отриман-
ня АП, не вимагати документи не ви-
значені Законом і які суб’єкти надання 
адміністративних послуг можуть от-
римати самостійно, шляхом запитів та 
користування відкритими джерелами 
або шляхом підключення до відповід-
них інформаційних ресурсів. 

Кадровому складу ЦНАП постій-
но моніторити зміни в  законодавстві 
щодо надання документів дозвільного 
характеру, адміністративних послуг. 
Забезпечення своєчасного інформу-
вання ЦНАП про вищезазначені зміни 
у  формі консультативних нарад-семі-
нарів та внесення змін до інформацій-
них карток.

Інформаційну підтримку надання 
послуг ми теж поширюємо на необхід-
ність надання в  ЦНАП переліку теле-
фонів посадових осіб суб’єктів надання 
адміністративних послуг для вирішення 
питання надання вузькоспеціалізова-
них консультацій заявникам у випадку 
коли у адміністраторів виникають про-
блемні питання щодо пакету докумен-
тів або нестандартних ситуацій.

Для інформування користувачів 
щодо особливостей процесу надан-
ня адміністративних послуг створити 
сайт ЦНАП. 

Сайт ЦНАП на сьогодні є не єдине 
ІТ рішення, яке допоможе громаді ви-
вести процес надання послуг на більш 
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високий рівень. На допомогу громадам, 
які організовують ЦНАП розроблені ін-
формаційні ресурси підтримки. При-
кладом такої інформаційної підтрим-
ки є Портал реформи адміністративних 
послуг [11], який пропонує рекомен-
дації та реальні приклади успішних 
проектів по реалізації процесу надан-
ня адміністративних послуг в  умовах 
децентралізації. На сторінках порталу 
можна знайти поради щодо ІТ рішень 
у  ЦНАП стосовно організації електро-
нної черги, ведення реєстру громади, 
документообігу та автоматизації. За-
провадження ІТ технологій допоможе 
оптимізувати роботу ЦНАП при ОТГ. 
Наприклад, організація електронної 
черги вирішує питання великих черг 
та великої заповнюваності приміщень 
у період пандемії. На сайті Порталі ре-
форм адміністративних (https://cnap.
in.ua/cnapcreation/itsolutions/) систе-
матизовані пропозиції по розділам: 
«Рекомендації з  ІТ», «Електронна чер-
га», «Реєстр територіальної громади», 
«Документообіг та автоматизація».

Запровадження ЦНАП онлайн по-
слуг сьогодні є найбільш актуальними. 
Однак для реалізації цієї спроможно-
сті просто необхідні ІТ-рішення і перш 
за все рішення, пов’язані з  електро-
нним документообігом у громаді. Без 
цього запровадити послуги в електро-
нному вигляді на інформацію яка збе-
рігається і обробляється на папері буде 
достатньо складно. 

Затребуваною є  і  запровадження 
електронної послуги, відповідно до 
якої заявник за спеціально отриманим 
кодом може самостійно з’ясувати стан 
розгляду його звернення також вирі-
шує питання з неорганізованістю черг 
та періодом очікування послуги. Вирі-
шення цієї потреби також вимагає від-

повідного технічного та програмного 
обладнання. 

Проблеми територіальної доступ-
ності ЦНАП можна також полегшити 
шляхом придбання мобільного авто-
матизованого робочого місця для на-
дання адміністративних послуг за міс-
цем проживання суб’єктів звернення, 
які обмежені у  пересуванні, за прин-
ципом віддаленого робочого місця ад-
міністратора ЦНАП. 

Але всі подані вище рекомендації 
потребують фінансування. Без під-
тримки у  проектах розвитку громаді 
буде достатньо складно забезпечити 
поставлені цілі. Це вимагає від керів-
ників постійного моніторингу гранто-
вих проектів та участі у конкурсах. 

Підписання меморандуму між но-
воствореними ОТГ щодо обслугову-
вання їх населення тим ЦНАП, в яко-
му надається більшість послуг та який 
розташований в більш зручному місце 
сполученні також допоможе вирішити 
питання територіальної доступності 
АП для всіх мешканців ОТГ.

У приміщенні ЦНАП для зручнос-
ті громадян доцільно надавати супутні 
господарські послуги, до яких можна 
віднести: банківські послуги; ксероко-
піювання і ламінування; фотографуван-
ня на документи; доступ до Інтернету; 
телефонні послуги; послуги поштового 
зв’язку; продаж канцелярських товарів. 
Ці послуги повинні надаватися суб’єк-
тами господарювання, які повинні бути 
відібрані на конкурсній основі.

Актуальним залишається питання 
кадрового забезпечення центру. Відбір 
працівників для роботи в ЦНАП має по-
чинатися з  психологічного тестування 
претендентів на опір стресу, конфлік-
тність та професійну придатність для 
роботи, яке здійснюють працівники від-
ділу кадрової роботи та з питань служби 
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в ОМС із залученням професійних пси-
хологів та соціологів, та повинен про-
водитися відповідно до вимог законів 
України «Про службу в  органах місце-
вого самоврядування», «Про державну 
службу» та інших, шляхом конкурсного 
відбору, випробування, стажування, за-
рахування на службу з кадрового резер-
ву або за іншою процедурою, передба-
ченою законодавством України. 

Працівники ЦНАП повинні по-
стійно підвищувати кваліфікацію та 
проходити відповідне навчання. Для 
навчання працівників можна вико-
ристовувати й он-лайн курси.  У 
2020 році за підтримки Проекту ПРО-
МІС в ЦНАП Кременчука організовано 
перший в Україні Центр професійного 
навчання працівників ЦНАП. 

Висновки. Підсумовуючи можемо 
зазначити, що у  ході децентраліза-
ції громади отримали більш широкі 
повноваження, ресурси і  разом з тим 
відповідальність. Особливою відпові-
дальністю на місцеву владу лягає про-
цес надання АП. Саме від неї громадя-
ни очікують запровадження зручних 
та якісних АП на місцях, перелік яких 
постійно розширюється. 
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УТВЕРДЖЕННЯ ШЛЯХТИ ТА КОЗАЦТВА, ЯК ПРЕДТЕЧІ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ,  

З КІН. XV СТ. – ДО ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ 1569 РОКУ

Анотація. Розкривається сутність, зміст і особливості генезису та утвердження 
шляхти і козаків в Україні та Польщі з кін. XV – до утворення Речі Посполитої після 
Люблінської унії 1569  р., як суспільних станів, які стали джерелом для формуван-
ня державної (цивільної) служби у  зазначених державах. Аналізуються українські, 
польські та російські джерела кін. XV – XVI ст. щодо появи шляхти та її соціальної 
стратифікації й заснування Речі Посполитої як шляхетської держави, а також щодо 
походження феномену козаків і Козацької держави в Україні. Узагальнюються погля-
ди вітчизняних і зарубіжних істориків та правників на сутність, зміст і призначення 
шляхти і козацтва у тогочасному суспільстві та державі.

Акцентується увага, що шляхта у Польщі зароджується в сер. XIV ст. «з середньо-
вічного лицарства, досить розрізненого у своїй масі, завдяки здобуттю від монарха 
привілеїв, що надавались вже не для певної групи, а для загалу лицарства». Але уже 
у XV-XVI ст. шляхта стає визначальною політико-воєнною силою Польсько-Литов-
ської держави, поділяється за своїм соціально-майновим станом на магнатів, серед-
ню шляхту, дрібну шляхту та збіднілу шляхту, т.з. «голоту». При цьому, саме середня 
шляхта, у першу чергу, нобілітована, стає основою корпусу державної служби.

Походження слова «козак», яке починає вживатися серед татар і місцевого насе-
лення іще в XIII-XIV ст., має тюркське коріння, й позначало вершника, безземельно-
го воїна-найманця, як члена орди. У XV ст. «козакування» стало формою об’єднання 
татар з іншими народами в самоврядні воєнні організації для промислів. І лише на 
поч. XVI ст. козаки почали формуватися в воєнні загони із слов’ян під керівництвом 
Предислава Лянцкоронського для оборони окраїн (України) від свавілля та мародер-
ства «степу» (кочівників). Подальший розвиток козацтва на Українських землях 
сприяв формуванню проєвропейської мілітаризованої моделі публічної служби 
і розбудови Козацької держави. 

Ключові слова: шляхта, службова шляхта, козаки, Люблінська унія, державна 
служба, цивільна служба.
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APPROVAL OF THE NOBILITY AND THE COSSACKS  
AS THE ANCESTORS OF THE STATE SERVICES  

IN UKRAINE AND POLAND, FROM KIN. XV ST. –  
TO THE LUBLIN UNION OF 1569

Annotation. The essence, content and features of the genesis and establishment of 
the nobility and Cossacks in Ukraine and Poland from the end of XV – before the formation 
of the Commonwealth after the Union of Lublin in 1569, as social classes, which became 
the source for the formation of state (civil) service in these states. Ukrainian, Polish and 
Russian sources of kin are analyzed. XV – XVI centuries. on the emergence of the nobility 
and its social stratification and the establishment of the Commonwealth as a noble state, 
as well as on the origin of the phenomenon of the Cossacks and the Cossack state in 
Ukraine. The views of domestic and foreign historians and lawyers on the essence, content 
and purpose of the nobility and the Cossacks in the society and state of that time are 
generalized.

It is emphasized that the nobility in Poland originated in Ser. XIV century. «From 
medieval chivalry, quite different in its mass, thanks to the acquisition of privileges from 
the monarch, which were no longer granted to a particular group, but to the general 
chivalry». But already in the XV-XVI centuries. the gentry becomes the defining political 
and military force of the Polish-Lithuanian state, is divided according to its social and 
property status into magnates, middle gentry, petty gentry and impoverished gentry, 
the so-called «Nakedness». At the same time, it is the middle nobility, first of all, the 
nobilitated, who become the basis of the civil service.

The origin of the word «Cossack», which began to be used among the Tatars and the 
local population in the XIII-XIV centuries, has Turkic roots, and meant a horseman, a 
landless mercenary, as a member of the horde. In the XV century «Cossacking» became 
a form of uniting the Tatars with other peoples in self-governing military organizations 
for crafts. And only at the beginning. XVI century Cossacks began to form into military 
detachments of Slavs under the leadership of Predislav Lyantskoronsky to defend the 
outskirts (Ukraine) from arbitrariness and looting of the «steppe» (nomads). Further 
development of the Cossacks in the Ukrainian lands contributed to the formation of a pro-
European militarized model of public service and the development of the Cossack state.

Key words: gentry, service gentry, Cossacks, Lublin Union, civil service, civil service.
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Постановка питання в загально-
му вигляді. Становлення державної 
(цивільної, публічної) служби вини-
кає з утворенням самих держав, у яких 
уже сформовано чіткий публічно-світ-
ський компонент влади монарха (фа-
раона, короля, базилевса, царя тощо). 
Появі державних службовців і  апара-
тів управління публічною службою в їх 
звичному для нас вигляді передувало 
виникнення теократичних деспотій 
Стародавнього Сходу – Шумеру й  Ак-
каду, Вавилону, Єгипту, Мідії, Фінікії, 
Індії та ін. [1, с.  169-190]. У  багатьох 
із цих державних утворень існува-
ли ґрунтовані трактати, присвячені 
управлінню державною службою.

Для прикладу, у давньоіндійському 
епосі «Артхашастра» («Наука Політи-
ки») (IV-III ст. до. н.е.) Глава 8 Розділу 
4 «Призначення міністрів» визначала 
наступне правило щодо формування 
корпусу міністрів: «Нехай цар призна-
чає міністрами людей шляхетного по-
ходження, наділених розумом, чесністю, 
мужністю, відданістю, оскільки досто-
їнства стоять на першому місці» [2, 
с. 24].

У Главі 3 Розділу 91 «Про утриман-
ня державних службовців» «Артха-
шастри» йдеться про те, що держав-
них службовців (тих, що служать при 
царю) «слід залучати за винагороду, за 
якої вони були б спроможні виконувати 
обов’язки» [2, с.  271]. «Артхашастра» 
також системно визначила основні 
посади тогочасних державних служ-
бовців і  їх винагороду. До прикладу, 
головні наглядачі, наглядачі терему, 
наглядачі військ, податківці та голов-
ний скарбник мали отримувати 24 000 
пан, завдяки чому вони будуть лояль-
ними і ефективними. Натомість, слуги 
отримували по 60 пан. 

Але, державна служба, в звичному 
для нас вигляді, постає набагато пі-
зніше, після становлення та розвит-
ку в  X-XIV  ст. перших європейських 
держав та після їх трансформації під 
час падіння аристократичних та ста-
новлення буржуазно-демократичних 
режимів. Цю тезу підтверджує й  спо-
ріднений досвід державотворення та 
публічної служби з найдавніших часів 
в Україні та Польщі.

Генезис і  еволюціонування дер-
жавної (публічної) служби в  Україні 
та Польщі найбільш рельєфно можна 
періодизувати з  огляду на трансфор-
мації: а) право громадян на рівний 
доступ до державної служби; б) місії та 
статусу державного службовця; в) сис-
теми управління державною службою. 
У тому числі, й в умовах воєн, револю-
цій, надзвичайних станів, пандемій 
тощо [3]. 

Щодо останнього критерію, то 
нами попередньо було досліджено та 
обґрунтовано наступну періодиза-
цію становлення та розвитку систе-
ми управління державною службою 
в Україні та Польщі: 

• перший період (IX ст. – XIII  ст.) – 
утвердження системи управління 
державною службою в  Київському та 
Польському князівствах;

• другий період (XIII ст. – XIV ст.) – 
занепад інститутів державності в  Ки-
ївському князівстві за часів Орди, 
розвиток Галицько-Волинського кня-
зівства і  утворення Великого Князів-
ства Литовського, в яких було започат-
кована феодально-васальну модель 
управління державною службою;

• третій період (XIV ст. – XVIII ст.) – 
становлення та розвиток управління 
державною службою за часів утво-
рення Литовсько-Польської держави, 



121

а після Люблінської унії 1569 р. – Речі 
Посполитої, а також утвердження фе-
номену Козацької держави та закрі-
плення основ публічної (козацької) 
служби у  Конституції Пилипа Орлика 
1710 р.;

• четвертий період (XVIII ст. – поч. 
XX  ст.)  – перебування Українських 
і  Польських земель у  складі Росій-
ської та Австро-Угорської імперії та 
насадження аристократичних і  дис-
кримінаційних щодо українського та 
польського народів відповідно систем 
управління державною службою, за-
снованих на законодавстві відповід-
них метрополій;

• п’ятий період (поч. XX  ст.  – сер. 
XX ст.) – утвердження модерних інсти-
тутів державної служби і національних 
систем управління державною служ-
бою за доби національно-визвольних 
змагань Української Народної Респу-
бліки і  Західно-Української Народної 
Республіки 1917-1922 та за часів від-
родження II Речі Посполитої в Польщі 
(1918-1939 рр.):

• шостий період (перша пол. 
XX  ст. – кін. XX  ст.) – запровадження 
радянської державно-партійної сис-
теми управління публічною службою 
в  Україні (1922  р.) та запровадження 
комуністичної моделі публічної служ-
би у  Польській Народній Республіці 
(Polska Rzeczpospolita Ludowa) після 
Другої світової війни (1944 р.); 

• сьомий період (кін. XX  ст.  – поч. 
XXI  ст.)  – відродження національних 
систем управління державною служ-
бою після «оксамитової революції» 
1989 р. у Польщі і за часів III Речі По-
сполитої та після проголошення не-
залежності України в 1991 році; поява 
перших законів про державну (цивіль-

ну) службу в Україні (1993 р.) і Польщі 
(1996 р.);

• восьмий період (з поч. XXI  ст.  – 
до сьогодні) – реформування системи 
управління державною (цивільною) 
службою на цінностях Об’єднаної Єв-
ропи і  прийняття нових законів про 
державну (цивільну) службу в  Польщі 
(2008 р.) і в Україні (2015 р.) та забез-
печення їх реалізації [1, с. 184-185; 4, 
p. 86].

Одним із найбільш цікавих пе-
ріодів став третій період (XIV  ст.  – 
XVIII ст.) генезису державної (цивіль-
ної) служби на Українських землях і в 
Польсько-литовській державі, який 
ознаменувався утвердженням фено-
мену козацтва та шляхетської держави 
у Речі Посполитій. По-суті, він вмістив 
у собі декілька етапів: 1) утвердження 
козаків і  службової шляхти, як пред-
течі державної військової служби 
до укладення Люблінської унії (кін. 
XIV ст. – 1569 р.); 2) розвиток Козацької 
держави в Україні та шляхетської Речі 
Посполитої до Національно визволь-
ної революції Богдана Хмельницького 
сер. XVII ст. (1569 р. – 1654 р.); 3) про-
довження боротьби козаків з Москов-
ським Царем і  Річчю Посполитою за 
національну державність до поразки 
у  Північній війні та прийняття Кон-
ституції Пилипа Орлика, що унорму-
вала основи публічної служби в Укра-
їні (1654-1710 рр.). 

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Проблематика щодо 
походження козаків в  Україні та 
шляхти у  Польщі є  традиційною для 
українських, польських, французьких, 
російських і  інших істориків, філосо-
фів і  правників. Її дослідження стало 
предметом ретельних, хоча нерідко 
й  еклектичних наукових розвідок та-



122

ких українських учених, як В. Антоно-
вич і В. Бец [5], Д. Бантиш-Каменський 
[6], М. Василенко [7], М. Грушевський 
[8], О. Єфіменко [9], Г. Кониський [10], 
А. Копистянський [11; 12], П. Куліш [13; 
14], Н. Полонської-Василенко [15] і  ін. 
[26; 27], російських науковців – В. Во-
довозова [16], Д. Кавєліна [17], Є. Саве-
льєва [18] і ін., французького ученого Г. 
де Боплана [19], а також польських до-
слідників – А. Яблонського та ін. [25].

Відзначимо також ґрунтовні дослі-
дження історії козацтва та Козацької 
держави, проведені сучасними укра-
їнськими дослідниками. Це, зокрема, 
монографії Н. Яковенко «Українська 
шляхта з кінця XIV – до середини XVII 
століття. Волинь і Центральна Україна» 
(2008 р.) [20], В. Смолія та В. Степанко-
ва «Українська національна революція 
XVII ст. (1648-1676 рр.)» (2009 р.) [21], 
робота В. Шевчука «Козацька держава 
як ідея в системі суспільно-політично-
го мислення XVI-XVIII століть» у двох 
книгах (2019 р.) [22; 23] і ін.

Разом із тим, проблематика заро-
дження козацтва та розвиток шлях-
ти у  кін. XV  ст. – до Люблінської унії 
1569  р., як певного прологу форму-
вання інституту державної (цивільної) 
служби в  Україні та Польщі, зберігає 
свою актуальність для правничої нау-
ки і публічного управління. 

Загальна мета дослідження по-
лягає в  аналізі генезису козацтва та 
шляхти у кін. XV ст. – до Люблінської 
унії 1569  р., як предтечі державної 
(цивільної) служби, у  їх співставлен-
ні та порівнянні, а також формування 
положень про вплив відповідних про-
цесів на подальше формування сис-
тем управління державною службою 
в Україні та Польщі.

Викладення основного матеріа-
лу. Як відомо, поступ державотворення 
в Україні та Польщі посилюється після 
утвердження Великого Князівства Ли-
товського, а надалі, після Люблінської 
унії 1569 р. і Речі Посполитої. При цьо-
му, Польща здобула першість у складі 
Польсько-Литовської конфедерації 
у досліджуваний період й утвердилась 
як шляхетська держава, то для України 
зародження козацтва стало початком 
боротьби за національну державність 
і  формування ідеї та державотворчої 
практики Козацької держави. 

Не вдаючись до більш глибинного 
аналізу тогочасних історичних подій, 
які детально досліджені літописця-
ми давнини і  істориками сучасності, 
відзначимо, що прототипи корпусу 
державної служби – шляхта в  Польщі 
та козаки в  Україні стали потужним 
державотворчим чинником тих ча-
сів стали. Нерідко ці соціальні стани 
в  Україні й  Польщі на певних етапах 
історичного розвитку ототожнюва-
лися з  єдиною реальною мілітарною 
публічною владою. Але, як і більшість 
знакових явищ національного держа-
вотворення та правотворення, генезис 
козацтва та шляхти оповитий багать-
ма легендами, які тісно переплелися 
з реальними історичними подіями.

У цьому контексті заслуговує на 
увагу науковців переосмислення фе-
номену зародження шляхти і  коза-
цтва, як взаємозумовлених, спорід-
нених, але в  той же час і  відмінних 
феноменів, які на наш погляд, поклали 
початки публічної служби для України 
і Польщі. 

Як відомо, походження шляхти 
і  козаків має давні історичні вито-
ки. При цьому, «прадавність» шляхти 
і  козацтва нерідко суб’єктивно поси-
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лювалась літописцями і ученими. Так, 
свого часу австрійський учений-етно-
граф Ю. Ліпперт писав про прадавнє 
історичне походження шляхти (з пол. 
Szlachta, передбачувано з  нім slahta – 
«рід») та виокремлював патріархальну 
та службову шляхту. Патріархальна, 
або ж родова шляхта складала в давніх 
державах «весь пануючий рід, як «во-
єнна каста»» [24, с.  235]. Але, за часів 
Середньовіччя, в силу політичних, со-
ціально-економічних і  управлінських 
чинників, утверджується й  т.з. «служ-
бова шляхта». Власне, Середньовіччя, 
на наш погляд, і  стало колискою для 
генезису й  еволюціонування шлях-
ти та утвердило її ключовим держа-
вотворчим чинником Польщі. 

Автори нарисів з  історії Польщі 
пишуть про те, що з другої пол. XIV ст. 
польське суспільство ділилося на ста-
ни з  різноманітними політичними 
повноваженнями. Такими станами 
у  Польщі були духовенство, шляхта, 
міщани і селяни. При цьому, виключно 
важливу роль у  державно-політичних 
справах належала шляхті, яка виникає 
з сер. XIV ст. «з середньовічного лицар-
ства, досить розрізненого у  своїй масі, 
завдяки здобуттю від монарха привіле-
їв, що надавались вже не для певної гру-
пи, а для загалу лицарства» [25, с. 52].

Польща не знала формального 
поділу на низову, середню та горіш-
ню (аристократичну) шляхту, влас-
тиву феодально-аристократичному 
устрою держав Західної Європи. Але, 
такий поділ в  середовищі шляхти іс-
нував фактично. Горішню верству 
шляхти становили магнати, які воло-
діли великими палацами і  маєтками 
і, по-суті, визначали політику держа-
ви через своїх представників (послів) 
у королівській раді. Найбільш числен-

ним був прошарок середньої шляхти, 
представники якої володіли декілько-
ма селами. Натомість низова шляхта 
за своїм економічним статусом мало 
чим відрізнялась від заможних селян. 
З часом з низової шляхти виділяється 
дрібна збідніла шляхта або ж т.з. «го-
лота».

Шляхта була доволі замкнутою 
соціальною верствою, а  шляхетство 
набувалась за народженням чи нада-
валось за заслуги перед державою (но-
білітація). Останній спосіб входження 
до стану шляхти, на наш погляд, був 
прологом до утвердження в  Польщі 
адміністративного режиму державної 
служби. Як писав Ю. Ліперт, «винаго-
роджували не інакше, як створюючи їй 
за її службу стан патріархальної шлях-
ти, даючи їй таке панське становище. 
… між службовою та патріархальною 
шляхтою зникла всяка різниця, хіба що 
серед нових відносин зарані виключалась 
можливість почуття приязної спільно-
ти панської родини і  родин підданців» 
[24, с. 239]. 

Починаючи із сер. XV ст. панівний 
стан і  привілеї шляхти у  Польщі по-
стійно зростали і  зміцнювались. До-
мінуючі позиції шляхти у польському 
суспільстві визначалися насамперед 
спадковим володінням землею, спеці-
альними становими правами і  приві-
леями, фактично виключними юрис-
дикціями над підданими, особистою 
недоторканністю та розглядом право-
порушень і спорів виключно станови-
ми судами, пільгами в оподаткуванні, 
аж до його скасування, та можливістю 
формувати і  реалізовувати державну 
політику на загальнонаціональному та 
місцевому рівнях.

Натомість обов’язок шляхти перед 
короною полягав насамперед у  воєн-
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ній службі та фінансуванні численних 
воєнних компаній Речі Посполитої. 
Зокрема, магнати і  середня шляхта 
зобов’язані були приводити на воєнні 
збори за ініціативи короля озброєні 
загони, а також підрозділи, які забез-
печували їх провіантом, споряджен-
ням тощо.

Участь шляхти у воєнних компані-
ях ставала джерелом нових привілеїв 
для шляхти. До прикладу, в 1454 р., на 
початку тринадцятирічної війни з Те-
втонським орденом, польське лицар-
ство забажало від свого короля нових 
прав і вольностей та отримало їх у Нє-
шавській привілеї. Цим документом 
король погоджувався не скликати за-
гальні воєнні збори шляхти без згоди 
земських сеймиків  – місцевих з’їздів 
шляхти. Як писала Н. Полонська-Ва-
силенко, щодо впливу сеймиків на 
утвердження небачених привілеїв 
для шляхти, «Сойми породили привілеї 
шляхті, які звільняли її від обов’язків 
платити податки» [15, с. 350].

Одночасно з  цим, Нєшавський 
привілей сприяв демократизації по-
літичної системи Речі Посполитої. З 
1493 р. було започатковано спільні зу-
стрічі послів (представників) земських 
сеймиків із королем і  його радою. З 
часом з  представників шляхти було 
створено нову палату королівської 
ради – посольську палату. А в 1505 р., 
під тиском шляхти, сейм ухвалив кон-
ституцію, яка увійшла в  історію під 
назвою «Nihil novi» («Нічого нового»). 
Нею заборонялось приймати нові за-
кони та вводити нові збори і податки 
без спільної згоди короля, сенату й по-
сольської палати послів [25, с.  56-57]. 
Навіть під час укладення в 1569 р. Лю-
блінської угоди вимоги шляхти були 
традиційними: забезпечення існую-

чих прав, свобод і привілеїв [26, с. 203]. 
Відповідні трансформації сприяли 
утвердженню Речі Посполитої, як шля-
хетської держави з елементами демо-
кратичного управління.

З часом В. Водовозов писав про 
зростання ролі шляхти у  Польщі 
в  XVIII  ст. наступне: «Всю владу за-
хопили бояри, знатні роди, а  з ними 
і дрібне дворянство, служилі люди, або 
ж шляхта. Король абсолютно залежав 
від шляхти» [16, с. 335]. Але такий стан 
речей утвердився набагато раніше 
в XVIII ст. Цю владу шляхта закріпила 
іще в Люблінській угоді 1569 р. У пер-
шу чергу, завдяки тому, що шляхта 
стала основою політичної та публіч-
но-управлінської структури Речі По-
сполитої. Магнати стали політиками, 
середня шляхта  – керівною ланкою 
військової («мундирової») та цивіль-
ної публічної служби, дрібна шляхта – 
кістяком місцевої публічної влади, 
у тому числі й на «колонізованих» те-
риторіях України. 

Але, у цей час на Українських зем-
лях дозрівало козацтво, яке з  часом 
стало політичною та публічно-управ-
лінською елітою України і  серйозним 
суперником шляхти. Зокрема, у  т.з. 
«столітній козацько-шляхетській вій-
ні» описаній П. Кулішем [14] і іншими 
вітчизняними істориками, згаданими 
нами попередньо. Так, П. Куліш у своїй 
роботі «Історія воз’єднання Русі» пи-
сав про сутність і походження козаць-
кої верстви наступне: «Ратоборцями 
невизнаного панами права народної 
маси були люди, які на початку стали 
необхідним знаряддям для успіху ко-
лонізації українських пустель, а потім 
опинилися поза законом і  постали 
супроти всіх прагнень шляхти, – саме 
українські козаки» [13, с. 31].
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Щодо передумов і  причин заро-
дження козацтва О. Єфіменко писала, 
що Південна Русь постійно перебува-
ла під загрозою через абсолютно від-
критий кордон зі степом. Очевидно, 
що «… ні Литовсько-Руська держава, до 
Люблінської унії, ні Польсько-Литовська 
після неї, не мали достатньо сил, щоб 
належно організувати захист такої 
віддаленої окраїни, як Південна Русь … 
Українське козацтво з’явилося на світ 
лише тому, що під боком існувало роз-
бійниче Кримське ханство» [9, с. 105]. 

Дослідження генезису козацтва не 
може обійтися й без з’ясування похо-
дження та змісту цього слова. Так, зга-
даний попередньо П. Куліш відзначав 
різноманітність тлумачень і інтерпре-
тацій слова «козак» у історичних дже-
релах. «Слово козак спочатку означало 
те ж саме, що вільний добувач, ймо-
вірно, навіть – грабіжник і розбійник, 
загалом же на півночі і  півдні Мос-
ковського царства, в  Польщі та Тата-
рії, воно означало людину бездомну 
і  безземельну» [13, с.  31]. Пізніше М. 
Грушевський писав, що «слово «ко-
зак» – тюркське слово, яке здавна жило 
в  устах кочового населення наших 
степів, відоме уже в  половецькому 
словнику 1303 р. у значенні «сторож», 
«воїн»  – було повністю прикладним 
у  цьому значенні до порубіжного на-
селення, цій передовій варті України» 
[8, с. 202].

Водночас, українські дослідники 
писали й  про інші інтерпретації сло-
ва «козак». Так, М. Василенко писав: 
«Козак – людина вільна, бездомна, ніко-
му не підлегла, та, що служить за гро-
ші, кому захоче. … незалежний, шукач 
військових пригод …» [7, с.  117]. Нато-
мість, А. Копистянський стверджував, 
що слово «козак», з татарського «кай-

зак» буквально означало «розбійник» 
чи «волоцюга». «Так називали татари 
своїх воїнів, які свобідно жили на погра-
ничу Криму і на власну руку запускалися 
в степ, де промишляли ловецтвом і роз-
бишацтвом» [11, с. 246].

Пізніше ж, за часів татаро-мон-
гольської орди (а вірніше – декількох 
орд), між татарами і автохтонним на-
селенням окупованими ними тери-
торій виникали дрібні військово-під-
приємницькі товариства (орди), які 
трималися окремо від краю, де існува-
ло усталене управління, обирали з по-
між себе керівників і  займалися мис-
ливськими і  рибними промислами, 
приймали участь у війнах. 

Схожі погляди на походження фе-
номену козацтва висловлювали й інші 
дослідники. Зокрема, Є. Савельєв 
пише, що лінгвісти та історики сто-
літтями не можуть прийти до єдності 
щодо слова «козак» і «загадкового на-
роду  – козаки» [18, с.  2-3]. Утім, кон-
цепція про козаків, як виокремлену 
етнічну групу, на нашу думку, є необ-
ґрунтованою й  починаючи з  XIX  ст. 
неодноразово піддавалась науковій 
критиці. Адже козаки були соціальним 
феноменом для багатьох народів на 
значній території Східної Європи. 

Інший російський дослідник  
К. Кавелін, у науковій дискусії з М. Бо-
гомоловим, пише про те, що останній 
обґрунтував концепцію стосовного 
того, що слово козак є  складеним із 
-коз (каз) і – ак. Перший складник каз, 
аз, газ, хаз позначує коня, другий – ак, 
означає вершника. Київ, на думку уче-
ного, походить від -кай, з молдовської 
кінь, тобто йдеться про «град вершни-
ків». Схоже походження мало й  місто 
Канів. Тобто, козаки – це «вершники, 
захисники ванів («білих воїнів») ….» 
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[17, с. 995]. Утім, сам К. Кавелін вбачає 
цю концепцію складною та надума-
ною. Хоча тюркське походження слова 
«козак» («вершник передового заго-
ну»), на наш погляд, є  закономірним, 
з огляду на джерела походження фено-
мену козацтва.

Іноді слову «козак» надавалось 
зовсім екзотичне тлумачення. Зокре-
ма, відомий літописець Гадяцький 
полковник Г. Грабянка переконував, 
що козаки пішли від хозар, а  останні 
були слов’янами. Польський письмен-
ник XVII ст. В. Каховський писав, що це 
слово пішло від позначення диких кіз, 
які вирізнялись швидкістю та спритні-
стю. Польський композитор Стрийков-
ський вважав назву «козак» похідною 
від імені прадавнього вожака Козака, 
який буцім то багато разів перемагав 
татар. У свою чергу, польський історик 
А. Яблонський козаки були привнесені 
через колонізацію Литовських земель 
татарами-козаками, які довго зберіга-
ли свій самостійний статус, навіть піс-
ля хрещення [7, с. 119, 131]. 

Згадуваний перед цим дослідник Є. 
Савельєв також посилається на працю 
Фішера про Сибірську історію, вида-
ну в 1774 р., у якій той писав, що сло-
во «козак» відноситься до татарської 
мови. Воно означає таку людину, в якої 
немає родини, чи який немає постій-
ного житла. Назву цю насамперед при-
писують власне козацькій орді, тобто 
ординським козакам, що жили на поч. 
XVI  ст. по Нижній Волзі. Надалі назва 
«козак» від татар перейшла до росіян 
і  поляків. Вона означає «вільний, той 
що проживає на кордоні й завжди гото-
вий служити за гроші» [18, с. 5]. 

Ґрунтовні наукові дослідження іс-
торії українських козаків отримали 
свій розвиток лише з 1860 р. у ранніх 

роботах М. Костомарова, у  статтях  
С. Соловйова і  критичних нарисах  
М. Максимовича і ін. У 1863 р. В Києві 
вийшов перший том III частини «Ар-
хіву Південно-Західної Росії», які мі-
стили акти з історії козацтва з 1500 по 
1648 роки, укладений В. Антоновичем. 
Останній вбачав феномен козацтва 
продовженням патріархально-общин-
ного ладу давньої Русі [7, с. 120]. 

Щодо часу появи козаків, то по-
гляди дослідників із цього питання 
фактично співпадають. Хоча, нерідко 
зустрічаються й  екскурси істориків 
у  «сиву прадавнину» козацтва. Так, 
за М. Карамзіним, козаки були відомі 
на «окраїні теперішньої Росії» раніше 
Батиєвої навали, і  виступили на істо-
ричну сцену іще в X  ст. «то під ім’ям 
торков і  берендєєв, то черкасов і  про-
сто казахів чи козаків» [18, с. 11]. Разом 
із тим, достовірних документальних 
відомостей про появу козаків у X ст. не 
зустрічаємо.

Натомість, на думку П. Куліша, «у 
руських же і поляків козацтво, за пись-
мовими свідченнями, з’явилось одночас-
но, в  різних віддалених одна від однієї 
місцевостей не раніше кін. XV століт-
тя. … Польські літописці знали чотири 
татарські орди, із яких у кожної був свій 
хан, а  саме: заволзьку, астраханську, 
казанську в перекопську. До цих орд за-
раховували вони і п’яту – козацьку. Орда 
козацька не визнавала над собою влади 
жодного хана, і кочуючи у різних місцях, 
вважались у всій Татарщині самим від-
важним народом» [13, с. 32]. Наведений 
висновок П. Куліша підтверджують 
і  споріднені погляди про походження 
козацтва, які наводяться нами нижче.

Так, Д. Бантиш-Каменський вба-
чав, що козаки переселилися за Дні-
про із Кавказу. Утім, козаки не скла-
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дали ніколи єдиного народу; «подібно 
римлянам зобов’язані існуванням сво-
їм війнами. Неможна достовірно вста-
новити час їх появи у цих місцях, але 
він настав не раніше XV  ст., спираю-
чись на покази Більського: що козаки 
стали відомими в Польщі лише на поч. 
XVI ст.» [6, с. 64]. 

М. Грушевський, на основі аналізу 
польських архівних джерел, засвідчує 
достовірні згадки про козаків Київщи-
ни в 1492, 1493 і 1499 роках. Але коза-
цтво, тоді було способом життя й родом 
занять для багатьох молодих людей, які 
ходили «в козаки» для походів на татар 
чи для «луплення татарських чабанів», 
а  не козацькою верствою [8, с.  204]. 
Тобто, «козакування» на ранніх етапах 
було певною формою соціалізації мо-
лодих неодружених чоловіків, які праг-
нули до звитяги і заробітків.

Козацтво, як відома верства укра-
їнського населення, утверджується 
в традиційному для сучасників значен-
ні упродовж всього XVI ст. Як писав М. 
Василенко, «Козацтво зародилося і рос-
ло непомітно в умовах життя польської 
держави. У Польщі козацтво почали по-
мічати тільки тоді, коли воно виросло 
в вагому суспільну силу» [7, с. 116].

Але, козаки у  позначений період 
були і  в воєнних загонах інших дер-
жав, що межували, часто без чіткого 
кордону, з  тогочасною Україною. Зо-
крема, до кінця існування Кримського 
Ханства, козаками у  татар називався 
особливий кінний загін війська, сфор-
мований із уланів і, власне, козаків. 
Загони козаків також діяли у Москов-
ських великих і удільних князів після 
перемоги Москви у  Лівонській війні 
та із започаткуванням «збирання зе-
мель» Іваном III у кін. XV ст.

У кін. XV – на поч. XVI ст. потужні 
козацькі загони діяли і в Українських 
землях. Так в 1492 р. хан Менглі-Гірей 
скаржився, за П. Кулішем – Великому 
князю московському Іоану III, а за М. 
Василенком – Великому князеві литов-
ському Олександрові (1461-1506  рр.), 
що його військо, повертаючись з набі-
гу на Київ із награбованим, зустрілось 
з  «ординськими козаками» (за М. Ва-
силенко – «з канівськими і черкаськи-
ми козаками») ті було ними пограбо-
ване [7, с. 119; 13, с. 33-34].

У літописах цього періоду також 
згадуються дніпровські, рязанські, 
смоленські, путивльські, донецькі та 
інші козаки. У  відповідних виокрем-
люються воїни різних етносів, навіть 
у  межах одного війська. Так, за свід-
ченням В. Шевчука, у пам’ятці «Битва 
під Оршею» 1515 р. «… розрізняються 
воїни литовські, руські та польські, 
тобто вони перебували в окремих під-
розділах одного війська» [22, с. 129].

Але, слов’янські козаки-воїни по-
чинають зустрічатися в  літописах 
лише на поч. XVI  ст. Вони охороняли 
поселення від набігів татар і  турків, 
охороняли кордони тогочасних громад 
і палаци князів і магнатів. Першим до-
стовірно відомим лідером цих козаків 
був Предислав Лянцкоронський, що 
походив із давнього литовського роду 
Збигнівів [13, с.  43-44]. Хоча, Г. Ко-
ниський у «Історії Русів» називає його 
Пренцлавом Лянцкоронським і вказує, 
що він був зятем князя Острозького та 
походив із знатної сенаторської роди-
ни. Наслідками його воєнної звитяги 
були три виграні битви із турками і та-
тарами, які припинили спроби походів 
останніх на Краків, а також утворення 
прикордонних воєнних загонів понад 
Дністром і в гирлі Дніпра. Нарешті, як 
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писав Г. Кониський, «приймаючи при-
хожих охотників (М.Ф. – в пер. з поль-
ської «добровольців») з нежонатих коза-
ків, ловлею звірів та риби, а не менше 
здобиччю заграничною споваджених, 
створили велелюдне товариство ко-
зацьке» [10, с.  23-24]. З часом крайні-
ми пунктами збору козацьких загонів 
стали Київ і Черкаси.

Слід також прийняти до уваги 
думку А. Копистянського про те, що 
значні простори між Києвом і Брацла-
вом спустошились і  замінилися в  т.з. 
«дикі поля», що становили нейтраль-
ну полосу між Литовською, а  після 
Люблінською унії 1569 р. – Польською 
державою і Кримським ханством. «Ки-
ївщина, котра колись була головним 
осередком і  ядром Руси, в  XVI  ст. на-
йшлася «у краю» Польсько-Литовської 
держави, тобто там, де закінчувався 
«святоруський берег» і зачиналось цар-
ство Кримської Орди. По тій причині 
Київщина в XVI ст. почала називатися 
Україною»,  – писав А. Копистянський 
[12, с.  245]. Її ж охорона почала у  цей 
час здійснюватися організованими 
козацькими загонами.

При цьому загроза Українським 
землям з  боку Кримської орди з  часу 
утвердження козацтва лише нароста-
ла. Так, за свідченням С. Плохія, «кіль-
кість українців і росіян, які потрапили 
на невільницькі ринки Криму в  XVI та 
XVII століттях, коливається від 1,5 до 
3 млн. осіб» [27, с. 113]. Хоча, формуван-
ня козацтва в XVI ст. відбувалось ево-
люційним шляхом. 

Як писав М. Грушевський, «упро-
довж XVI  ст. дуже повільно форму-
ється з  цих «козакуючих» козацький 
стан. У  половині XVI  ст. бачимо тіль-
ки початки цього процесу; у  голов-
ному гнізді козацтва – Черкасах реві-

зія 1552  р. записує прихожих козаків 
«опівтритьяста» (біля 250),  – тільки 
всього. … але, майже і  зовсім не було 
козацького стану. Останній формуєть-
ся тільки в  кін. XVI і  на поч. XVII  ст., 
завдяки надзвичайно швидкому зрос-
танню козацтва і  під впливом, з  од-
ного боку, колонізаційного зростання 
українського передстепу, а  з іншого, 
ідеї козацького імунітету» [8, с.  205]. 
Такий імунітет, за аналогією зі згаду-
ваним імунітетом польської шляхти, 
мав захистити козаків від місцевих 
влад і  захистити від спроб спочатку 
Литовської держави, а  після Люблін-
ської унії 1569 р. і Речі Посполитої ор-
ганізувати козацький стан у державні 
воєнні організації. 

Також можемо погодитись із В. 
Смолієм і В. Степанковим, які відзна-
чали, що «Фундатором та творцем 
Української держави виступила не тра-
диційна для тогочасного європейсько-
го суспільства еліта (князі, магнати 
й  шляхта), а  невизнана де-юре у  Речі 
Посполитій спільнота дрібних лица-
рів-землеробів – козацтво» [21, с. 257]. 
Але, цьому передувало укладення Лю-
блінської унії, що стала «найбільшою 
справою Зигмунта II Августа» [25, с. 60] 
та перекроїла воєнно-політичний 
ландшафт не лише України, а  й  усієї 
Східної Європи.

Як відомо, Люблінська унія, укла-
дена спільним Польсько-литовським 
сеймом у  м. Любліні з  10 січня по 12 
серпня 1659  р., поклала початок Речі 
Посполитої Обох Народів, яка проіс-
нувала до 1795 року. Цей державотвор-
чий поступ сприяв розквіту Поль-
ського Відродження та шляхетській 
демократії, яка зосередилась у місце-
вих сеймиках.
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Вінцем шляхетської держави стали 
практики «Золотої вольності» – обран-
ня короля Польщі шляхтою на основі 
Генриківських статей 1573  р. із скла-
денням особистих зобов’язань (pacta 
conventa) кандидатів на трон перед 
шляхетською спільнотою. Перша віль-
на елекція (вибори) короля відбулася 
в 1872 р. після смерті бездітного Зиг-
мунта II Августа. Хоча цей принцип 
престолоспадкування утвердився ра-
ніше, на межі XV і XVI ст. Ця практи-
ка виявилась прийнятною для Польщі 
й  у  подальшому застосовувалась до 
самої загибелі Речі Посполитої в 1795 
році. До того ж, у  кінці XVI  ст. владу 
короля в Польщі почав урівноважува-
ти Сейм [25, с. 67]. 

Наслідки утвердження Речі По-
сполитої мали для України і козацтва 
мали драматичний характер. Як пи-
сала Н. Василенко-Полонська, «Укра-
їна була розірвана: більша її частина 
перейшла до Польщі – Галичина, Хол-
мщина, Волинь, Поділля, Брацлавщи-
на, Київщина, Підляшшя. … Польська 
шляхта гордливо ставилася до всього 
чужого, і  перед українцями поста-
ла дилема: або зректися політичного 
життя, або полонізуватся» [15, с.  343-
344]. Інші Українські землі також були 
розтягнуті Москвою, Литвою, Молдо-
вою, Туреччиною та Угорщиною. 

Феноменом тогочасного розвитку 
України стало прагнення заможного 
населення окремих регіонів Украї-
ни полонізуватися та нобілітуватися 
до стану шляхти, що відкривало пер-
спективи для кар’єри на військовій 
і  цивільній службі, надавало певний 
імунітет, а також дозволяло захистити 
свою власність. Цьому значною мірою 
сприяло й надання кролем З. Августом 
у 1563 р. привілеї, яка урівнювала пра-

вославних русинів з  польськими ка-
толиками у  їх правах. Таким чином, 
Польща по-суті переманила русинську 
еліту від короля Литви до себе. Поло-
нізації України сприяло і  зміцнення 
Московського царства та початку «со-
біранія зємєль» після вигнання ним 
у 1480 році ординців. 

Разом із тим, не всі з цих сподіва-
нок українців Волині та Поділля були 
здійсненними. Так Г. де Боплан писав 
про руську шляхту наступне: «Шляхта 
поміж ними небагаточисленна, наслі-
дує польській і, схоже, соромиться того, 
що належить до іншої, аніж римська, 
віри, щодня переходячи до неї, хоча вся 
знать, і всі ті, що титулуються князями, 
вийшли з грецької віри» [19, с. 32]. Спо-
дівання ж українців Волині та Підляш-
шя, які плекали надії, що Люблінська 
унія покладе край безкарним «ґвал-
там, наєздам, забойствам і  забиранню 
земель, і грабєжам … панів поляків» [26, 
с. 198], виявилися марними.

Але, чи не найбільше після утво-
рення Речі Посполитої Обох Народів, 
як офіційно називалась Унія, погір-
шився стан українських козаків. Укра-
їнські дослідники В. Антонович і  В. 
Бець давали наступну оцінку розвит-
кові козацтва після Люблінської унії: 
«Тяжкі часи переживало Дніпровське ко-
зацтво в кін. XVI ст.: внаслідок приєд-
нання Південно-Руських земель до Поль-
щі актом Люблінської унії 1569  року, 
польське державне право введене було 
в ці землі, а по усталеним положенням 
цього права, козацький стан був анома-
лією, не міг укластися в станові катего-
рії, напрацьовані польським історичним 
життям, мало перейти до складу ста-
нів, визнаних законом: дворянського чи 
селянського» [5, с. 2]. 
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Іще одним визначальним пи-
танням для розвитку козацтва стало 
запровадження в  тогочасну держа-
вотворчу практику Речі Посполитої 
реєстрового козацтва. Так С. Плохій 
пише, що «Лівонська війна збільшила 
попит на воїнів на кордоні з Москові-
єю, тож у 1570-ті роки було сформова-
но ряд козацьких підрозділів, один із 
яких налічував 500 вояків» [27, с. 117]. 
Реорганізація стихійного козацького 
руху на службі в  прикордонних уря-
довців у військові організації відкрила 
перед козаками нові перспективи.

До вжитку був запроваджений тер-
мін «реєстрові козаки». Їх вносили до 
реєстру як професійних (оплатних) 
військових і  вони не сплачували по-
датків і не підпадали під місцеві юрис-
дикції. Так у 1590 році польсько-литов-
ський сейм затвердив військо в  1  000 
реєстрових козаків для охорони при-
кордонних областей України від татар 
і нереєстрових козаків [27, с. 117]. Але, 
як наголошує С. Плохій, всі виплати 
і пільги козакам діяли лише на період 
активних військових кампаній. Таким 
чином, створення реєстрового коза-
цтва не вирішило всі проблеми кор-
пусу козаків в  Україні. «Нереєстрове» 
козацтво, з одного боку, продовжувало 
боротьбу за Козацьку державу, а  з ін-
шого – боролося за привілеї, які гаран-
тувались включенням до складу реєст-
рового козацтва. 

Ця проблематика отримала своє 
продовження впродовж усієї історії 
Речі Посполитої. Так, для прикладу, 
в першій пол. XVIII ст. зустрічаємо до-
кумент з  промовистою назвою: «Ме-
морандум гетьмана великого корон-
ного Станіслава Конецпольського на 
сейм 1638  р. із пропозиціями щодо 
тримання козаків у  «послуху» укрі-

плення і утримання гарнізону форте-
ці Кодак; щодо норм платні старшині 
реєстрового козацтва, а  також щодо 
необхідності призначення королем 
або сеймом комісара замість гетьмана, 
якого козаки вільно обирають; вимо-
ги до кандидатів на посади комісара, 
осавулів, полковників, сотників, ота-
манів» [28, с.  322-324]. Таким чином, 
реєстрове козацтво, по-суті, отримало 
статус воєнних, які служили короні та 
підпорядковувались спочатку вибор-
ному гетьману, а надалі й призначува-
ному комісарові. 

Висновки і  перспективи по-
дальших досліджень. У  контексті 
нашого дослідження виникає логічне 
запитання – чи несли козаки держав-
ну службу в період з кін. XV ст. до Лю-
блінської унії 1569  року? Очевидно, 
що при відповіді на це питання слід 
враховувати множинність юрисдикцій 
і особливості стратифікації тогочасно-
го українського суспільства, затисну-
того між Литвою, Польщею, Росією та 
Кримською ордою. 

До того ж, застосовуючи слово 
«служба» до козаків слід прийняти до 
уваги, що саме слово «служба» в  XIV-
XV  ст. отримало багато значень. Ок-
рім традиційного значення служби, як 
феодально-васального обов’язку захи-
щати суверена, а  також здійснювати 
в його інтересах публічне управління, 
під «службами» також розумілися оди-
ниці землекористувачів, які обклада-
лися зборами і  податками. Як писала 
О. Єфименко, «слово «служба» є сино-
німом слова «двір». «Службами» такі 
посилення називали майже по всій 
території Південної Русі» [9, с.  116]. 
Тому, в  XVI оцінювати діяльність ко-
зацьких військових загонів, як «дер-
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жавну службу» слід із врахуванням ба-
гатьох чинників.

Така служба мала, по-перше, мілі-
тарний характер, тобто була за своєю 
сутністю та змістом воєнною службою 
мобілізаційного (ополченського) типу; 
по-друге, по друге вона іще не могла 
бути державною в  інтересах України 
за відсутності на той час національної 
державності. Козаки і інший служивий 
люд на поч. XV ст. у Литовсько-Руській 
державі служили «кінно, збройно, часу 
потреби війни». При цьому, воєнний 
обов’язок у цей час не пов’язували з по-
ходженням людини – служили всі, хто 
міг тримати зброю в руках;1 по-третє, 
ядро професійної державної служби 
в Україні в XVI ст. почало формувати-
ся в різних регіонів з декількох станів: 
а) з козаків, зокрема з реєстрових ко-
заків (Черкащина, Канів, Дніпровщи-
на); б) зі шляхти, зокрема, з нобіліто-
ваної шляхти (Волинь, Брацлавщина, 
Підляшшя, Холмщина, Київщина); 
в) з  козаків на Півночі України, які 
служили Московській державі під час 
«збирання» земель спочатку великим 
князем Іваном III, Василем III і врешті 
Іваном IV Грозним (Лютим) (Чернігів, 
Путивль, Новгород-Сіверський). Кож-
не із зазначених джерел формування 
державної служби справило вплив на 
її становлення, розвиток, характер 
і систему управління нею.
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СТАН РОЗРОБКИ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІММІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація. Автором статті на основі дослідження праць вітчизняних та зарубіж-
них науковців здійснено узагальнення дослідження джерельної бази імміграційних 
процесів. 

Проаналізовано ступінь досліджень імміграційних процесів, що представлений 
широким масивом наукових досліджень (дисертаційними дослідженнями, моногра-
фіями, дослідженнями та статистичними даними вітчизняних та міжнародних мі-
журядових установ з питань міграції). Досліджено історію розвитку імміграційних 
досліджень, їх основні тенденції, напрямки та орієнтири, циклічність та рушійні сили 
імміграційних процесів, що дає можливість здійснювати подальші наукові розвідки 
та прогнозування. Визначено, що основним джерелом інформаційного забезпечен-
ня виступають: поточний облік, статистична звітність державної служби зайнятості, 
вибіркові обстеження, дослідження суспільної думки та інші соціологічні досліджен-
ня. Досліджено, що система інформаційного забезпечення аналізу міграційних та 
відомчої статистики. В Україні збір статистичної інформації щодо міграційних про-
цесів регулюється внутрішніми наказами і розпорядженнями відомств, які викону-
ють цю функцію. Визначено, що статистичні дані з міграції збирають в межах своїх 
повноважень ряд Центральних органів державної влади в Україні, а саме: Державна 
служба статистики України, Міністерство внутрішніх справ України, Державний ко-
мітет України у справах національностей та релігій, Державна прикордонна служба 
України, Державний служба зайнятості, Міністерства соціальної політики України, 
Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти і науки України. 

Ключові слова: імміграція, міграція, імміграційні процеси, імміграційна полі-
тика, проблеми імміграції, мігранти.
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STATE OF DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC PROBLEM 
OF RESEARCH OF IMMIGRATION PROCESSES IN PUBLIC 

GOVERNANCE

Abstract. The author of the article, based on a study of the works of domestic and 
foreign scholars, generalized the study of the source base of immigration processes. 

The degree of research of immigration processes is analyzed, which is represented by a 
wide array of scientific research (dissertation research, monographs, research and statistics 
of domestic and international intergovernmental institutions on migration). The history of 
development of immigration researches, their basic tendencies, directions and landmarks, 
cyclicity and driving forces of immigration processes that gives the chance to carry out the 
further scientific researches and forecasts is investigated. It is determined that the main 
source of information support are: current accounting, statistical reporting of the state 
employment service, sample surveys, public opinion polls and other sociological surveys. 
It is investigated that the system of information support of the analysis of migration and 
departmental statistics. In Ukraine, the collection of statistical information on migration 
processes is regulated by internal orders and directives of agencies that perform this 
function. It is determined that migration statistics are collected within the powers of a 
number of Central authorities in Ukraine, namely: the State Statistics Service of Ukraine, 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the State Committee of Ukraine for Nationalities 
and Religions, the State Border Guard Service of Ukraine, the State Employment Service 
, Ministry of Social Policy of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Ministry of 
Education and Science of Ukraine.

Key words: immigration, migration, immigration processes, immigration policy, 
immigration problems, migrants.



137

Постановка питання в загально-
му вигляді. На сьогодні дослідження 
імміграційних процесів в  сучасному 
науковому просторі є досить актуаль-
ними, проте тривалий час дослідження 
в цій сфері не мало комплексного ха-
рактеру, а здійснювалося відокремле-
но економічною, соціологічною, філо-
софською та демографічною науками. 
Незважаючи на вже існуючий вагомий 
науковий доробок українських та за-
рубіжних науковців, ряд проблем на 
сьогодні залишається невирішеним. 

Так, процеси глобалізації, євроінте-
грації та дестабілізації мирної ситуації 
у країні та світі постійно ставлять нові 
виклики і  завдання перед державною 
міграційною політикою. Це повинно 
дістати відображення у  стратегічних 
документах і  нормативно-правовому 
забезпеченні міграційної політики, 
що викликає необхідність подальших 
теоретико-прикладних та методоло-
гічних досліджень та проблем пов’яза-
них з її регулюванням та вирішенням 
у сфері міграційних процесів.

Саме історіографія дослідження де-
монструє досягнення як українських, 
так і зарубіжних вчених, що займалися 
науковою розробкою проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблемами міграцій і, зо-
крема, міграційної політики в Україні 
займається ряд науковців, серед яких: 
Т.А. Драгунова, Е.М. Лібанова, О.А. Ма-
линовська, С.І.  Пирожков, І.М.  При-
биткова, М.Д.  Романюк, С.Б.  Чехович, 
М.О.  Шульга та ін. Вагомий вклад 
у розвиток теоретико-прикладних до-
сліджень міграції населення та про-
блем, пов’язаних з  її регулюванням, 
здійснили такі українські вчені, як  
О.  Власюк, С.  Вовканич, П.  Гай-
дуцький, Е.  Лібанова, Ю.  Макогон,  
О.  Малиновська, С.  Пирожков, О.  По-

зняк, І.  Прибиткова, М.  Романюк,  
У. Садова, Л. Семів, О. Хомра, С. Чехо-
вич, М. Шульга та інші. 

Значний науковий доробок у  роз-
виток теоретико-методологічних засад 
формування і впровадження механіз-
мів державного регулювання розроби-
ли вчені: В.  Авер’янов, В.  Бакуменко, 
Т.  Василевська, Л.  Гаєвська, І.  Грицяк,  
Н.  Грицяк, І.  Дегтярьова, О.  Петроє, 
О.  Пухкал, О.  Суходоля, Г.  Рябцев,  
С. Хаджирадєва та ін. 

Також важливими є  досліджен-
ня вчених Л.  Ільченко-Сюйви,  
В. Тертички, Ю. Римаренка, Ю. Сурмі-
на по розробці підходів та функціону-
вання механізмів державного регулю-
вання міграційних процесів, а  також 
оцінки їх ефективності.

Аналіз моделей міграційної полі-
тики та актуальні проблеми уніфікації 
мігрантів у  приймаючий соціум при-
святили свої праці такі зарубіжні вче-
ні, як Дж. Беррі, Дж. Боргес, К. Кєльд-
стадлі, П. Качмарчик, В. Охель, М. Фікс 
та інші. 

Загальна мета дослідження поля-
гає у здійсненні теоретичного аналізу 
джерельної бази дослідження іммігра-
ційних процесів на основі вивчення 
та узагальнення наукових розвідок ві-
тчизняних та зарубіжних учених.

Викладення основного матері-
алу. Характеризуючи джерельну базу 
дослідження імміграційних процесів, 
на нашу думку слід виділити чотири 
групи документів та матеріалів, які 
систематизовані за певними ознаками. 

Першу групу джерел становлять 
офіційні законодавчі документи, що 
визначають правові основи виборчих 
процесів в  Україні та регулюють по-
рядок діяльності суб’єктів виборчо-
го процесу, регламентують структуру 
виборних органів. Сюди, насамперед, 
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належать: Конституція України, Закон 
України «Про міграцію» та Закон Укра-
їни «Про імміграцію», які законодавчо 
врегульовують та визначають мігра-
ційні процеси в Україні. 

До другої групи джерел належать 
статистичні дані, результати соціоло-
гічних досліджень та експертних опи-
тувань.

До третьої групи джерел належить 
українська періодика, що характери-
зуються високим рівнем аналітичності 
подачі матеріалу. 

Останню, проте не менш важливу, 
четверту групу, використаних нами 
джерел, становлять інтернет-ресурси. 
Насамперед, це інформаційні мате-
ріали, які розміщені на веб-сторін-
ках Президента України (http://www.
president.gov.ua), Верховної Ради 
України (http://www.rada.gov.ua), Дер-
жавної міграційної служби України 
(https://dmsu.gov.ua/), Міжнародної 
організації з  міграції (https://iom.org.
ua/ua). Використовуються веб-портали 
навчальних закладів, наукових уста-
нов, бібліотек: Національної бібліо-
теки ім. В.  Вернадського (http://www.
nbuv.gov.ua), Національного інституту 
стратегічних досліджень (http://www.
niss.gov.ua), Інститут соціальних і  де-
мографічних досліджень ім. М.В. Пту-
хи (https://idss.org.ua/index), а  також 
Інтернет-ресурси аналітичних органі-
зацій та мережевих ЗМІ: Українсько-
го центру економічних та політичних 
досліджень ім. О.  Разумкова (http://
www.uceps.com.ua), газета «Міграція» 
(http://presa.ua/migracija.html), тощо.

Аналізуючи ступінь розробки на-
укової проблематики дослідження 
імміграційних процесів пропонуємо 
класифікувати наявні теоретико-при-
кладні розробки за типом видання: 
монографічні дослідження та дисер-

тації, посібники, наукові фахові ви-
дання та збірники наукових статей, 
інформаційне забезпечення (статис-
тичні дані вітчизняних та міжнарод-
них організацій та структур). [1-10; 4]
Характеризуючи в цілому радянську, 
сучасну українську наукову літерату-
ру, яка торкається проблем іммігра-
ції, можемо стверджувати, що в ній 
фактичний матеріал підібраний з на-
лежною ретельністю, всебічно осмис-
лений, систематизований і упоряд-
кований. Радянська і пострадянська 
історіографія імміграції послужила 
фундаментальною вихідною точкою 
не лише при здійсненні комплексних 
досліджень імміграційних процесів, 
але й слугувала виробленню адекват-
ного розуміння загального концепту-
ального підходу науковців до явища 
імміграції як такого.

Комплексне дослідження про-
блематики сучасного міграційного 
процесу передбачає залучення широ-
кої джерельної бази. З урахуванням 
специфіки дослідження міграцій-
них процесів лише на території кра-
їн Європейського Союзу та їх вплив 
на трансформацію політичного поля 
джерельна база потребує структуриза-
ції та певної класифікації. [10]

Особливу цінність для дослідження 
проблеми мають праці науковців, при-
свячені теорії та практиці державного 
управління в Україні, його механіз-
мам, серед них роботи, В.М. Князєва, 
В.І. Лугового, П.І. Надолішного, Н.Р. 
Нижник, Я.Ф. Радиша, В.А. Ребкала, 
В.А. Скуратівського, В.В. Тертички. Зо-
крема, праця Ю.І. Римаренка «Мігра-
ційні процеси в сучасному світі: сві-
товий, регіональний та національний 
виміри. Понятійний апарат, концепту-
альні підходи, теорія та практика» та 
В.Д. Бакуменка «Теоретичні та органі-
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заційні засади державного управлін-
ня» стали фундаментальними у цьому 
напрямку. [7]

Важливий аналітичний та ем-
пірич¬ний матеріал щодо різних 
складових міграційних процесів, їх 
змісту й наслідків, вирішення пов’я-
заних з ними проблем містять роботи  
В.Б. Євтуха, І.Ф. Кураса, С.І. Пирожкова,  
А.В. Позняка, І.М. Прибиткової,  
В.П. Трощинського, О.У. Хомри,  
С.Б. Чеховича, М.О. Шульги. зокрема 
праця Е.М. Лібанової «Зовнішні трудо-
ві міграції населення України» тощо. 
У галузі методології та методів ви-
вчення міграцій та управління ними, 
сутнісних характеристик міграційних 
процесів значні здобутки належать 
російським науковцям О.Д. Вороб-
йовій, Т.І. Заславській, В.А. Іонцеву,  
Л.Л. Рибаковському, окремо мож-
на виділити наукове дослідження  
Ж.А. Зайончковської «Ринок праці 
як регулятор міграційних потоків», 
а також численним західним авто-
рам, серед яких Р. Епплярд, Р. Бонінг,  
М. Вайнер, Д. Массей, Д. Салт, С. Сассен,  
П. Сталкер, П. Стокер, Т. Хаммар та 
інші. [3]

Зазначимо, що з проблематики 
дослідження наявні дисертації укра-
їнських вчених С. Бандур, О. Бугрової,  
О. Вишневської, О. Гладун, І. Гнибі-
денка, В. Джамана, Є. Дроня, В. Зань-
ковського, К. Ігліцької, І. Кизими,  
А. Кирчіва, О. Коржик, В. Кравченка, 
Е. Лібанової, зокрема праці О. Мали-
новської «Україна, Європа, міграція: 
міграції населення України в умовах 
розширення ЄС» та О. Хомри «Мігра-
ція населення: питання теорії, ме-
тодики дослідження», та зарубіжних 
вчених Е. Плєтнєва, Л. Рибаковського, 
О. Старка, Е. Тайлора, Ф. Хьюго, зокре-
ма В. Іонцева та його працю «Между-

народная миграция населения: теория 
и история изучения», а також працю  
Д. Массея «Теорії міжнародної мігра-
ції», та інших дослідників, які вивча-
ли методи дослідження міграційних 
процесів, процеси урбанізації та мо-
більності населення, основні напрями 
і заходи державного регулювання цих 
процесів. [9]

Низка наукових досліджень, які 
були опубліковані в Україні стосува-
лися питань управління міграційни-
ми процесами, визначення основних 
напрямів державної політики у цій 
сфері, обґрунтування організацій-
но-управлінських форм та методів її 
проведення, правового регулюван-
ня зовнішніх міграційних процесів в 
Україні та становлення відповідних 
юридичних інститутів і державних 
органів влади. З огляду на входження 
України в міждержавні, міжнародні 
інституції досліджувались питання, 
які стосувались необхідності імпле-
ментації чинних міграційних норм 
міжнародного права в національне 
законодавство України. З-поміж таких 
наукових доробок, праці: К. Афанась-
єва, О. Беницького, І. Запорожець «Ад-
міністративно-правове регулювання 
міграційних процесів» [9], під редакці-
єю Н. Нижник «Державне управління 
в Україні: централізація і децентралі-
зація»; В. Новіка «Державна політика і 
регулювання імміграційних процесів 
в Україні»; С. Чеховича «Теоретич-
ні засади регулювання міграційних 
процесів в Україні»; В. Андрієнка та 
Г. Суботенко «Правове регулюван-
ня міграційних процесів в Україні»;  
О. Малиновської «Міграційна ситуація 
та міграційна політика в Україні» та 
«Мігранти, міграція та Українська дер-
жава: аналіз управління зовнішніми 
міграціями»; О. Позняка «Міграцій-
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ні процеси в Україні: сучасний стан і 
перспективи»; М. Романюка «Міграція 
населення України: національні пріо-
ритети та регіональна диференціація 
механізму регулювання». [1]

Упродовж останніх років різнома-
нітні аспекти міграційних проблем 
були предметом низки дисертацій-
них досліджень, зокрема: А. Дергач 
«Механізми державного управління 
міграційними процесами в Україні»; 
В. Олефіра «Державна міграційна по-
літика України (організаційно-право-
вий аспект); Я. Волоско «Адміністра-
тивно-правове регулювання трудової 
міграції в умовах трансформації еко-
номіки україни»; Н. Павлів-Само-
їл «Філософсько-правовий феномен 
міграції у контексті глобалізаційних 
процесів в європі (кінець ХХ – початок 
ХХІ ст.)»; І. Романенко «Статистичний 
аналіз трудової міграції» та інших.

Імміграцію, як важливий чинник 
соціальних змін сучасного суспіль-
ства, визнають такі фахівці в галузі 
міграції, як Д. Бретон, В. Ісаїв, У. Каль-
бах, Г. Рейц. Їх колективна праця чітко 
виокремлює одну з найбільш харак-
терних рис сучасного імміграційного 
руху - осідання іммігрантів пере¬важ-
но у великих містах. [2]

Нелегальну імміграцію як злочин 
міжнародного характеру вивчали І. 
Бліщенко, Л. Галенська, О. Горбунова, 
В. Іващенко, Д. Ільман, І. Карпець, К. 
Левченко, І. Лукашук, В. Набока, В. Не-
воля, А. Наумов, В. Панов, Ю. Решетов 
та інші.

З відомих іноземних дослідників, 
які вивчали ризики нелегальної мігра-
ції можна виділити праці А. Долгової, 
А. Міллбенк, Х. Енторф, Дж. Вілкінсона 
та інших. [6]

Питання впливу міграції на фор-
мування і функціонування ринку 

праці знайшли своє відображення у 
доробках Д. Алтонджі, Д. Ангріста,  
Д. Борхаса, Д. Веллінга, Д. Карда,  
Л. Каца, Є. Красінця, Р. Лалонда,  
Д. Пічке, М. Слотера, Р. Сміта, Р. Тапеля,  
Р. Фрідмана, Д. Хансона, Д. Ханта,  
П. Харрінгтона, І. Хативада, К. Цим-
мермана, Р. Еренберга та ін. В рамках 
тематики наслідків міграції високва-
ліфікованих кадрів опублікували свої 
праці М. Абелла, С. Гера, С. Глоберман, 
Р. Гордон, Д. Гюлек, М. Десаї, Р. Доре,  
Д. Капур, Б. Кхадріа, У. Корнеліус,  
В. Керрінгтон, Ф. Мартін, С. Чанг та 
інші. [1]

Міграційні процеси та їх вплив на 
соціально-економічний розвиток дер-
жави, висвітлено в наукових роботах 
JI.A. Арутюняна, А. Ата-Мірзоєва, Г.В. 
Кумскова, Н.Х. Кумсковой, Л.П. Макса-
ковою, Є.П. Чернової та інші. [5]

Розробці цієї проблематики було 
присвячено також численні статті у 
журналах «Демографія та соціальна 
економіка», «Право України», «Юри-
дичний вісник», «Проблеми міграції», 
«Українська міграція», міжнародному 
журналі «Human rights», часописі «Бі-
женці та міграція» газеті «Міграція» 
тощо.

Джерелом інформаційного за-
безпечення виступають переписи 
населення, поточний облік, статис-
тична звітність державної служби за-
йнятості, вибіркові обстеження, до-
слідження суспільної думки та інші 
соціологічні дослідження. Система 
інформаційного забезпечення аналізу 
міграційних процесів включає в себе 
показники національної статистики 
(офіційні дані), державної статисти-
ки (сукупність відомостей, які збирає 
Державний комітет статистики) та ві-
домчої статистики (дані міністерств 
та відомств щодо міграційних про-
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цесів). В Україні збором статистичної 
інформації щодо міграційних проце-
сів займаються кілька міністерств і 
відомств. Статистичні дані з міграції 
збирають Державна служба статисти-
ки України, Міністерство внутрішніх 
справ України, Державний комітет 
України у справах національностей та 
релігій, Державна прикордонна служ-
ба України, Державний служба зайня-
тості, Міністерства соціальної політи-
ки України, Міністерство закордонних 
справ України, Міністерство освіти і 
науки України. Збір даних щодо мігра-
ційних процесів даними відомствами 
регулюється внутрішніми наказами і 
розпорядженнями України. [8]

Міжнародні організації, в першу 
чергу структури ООН, регулярно зби-
рають відомості для поповнення за-
гальнодоступних баз даних про рух і 
контингенти мігрантів. Найбільш пов-
ний перелік документів містять Між-
народна організація з питань міграції 
(МОМ) та Організація об’єднаних на-
цій (ООН). Джерельна база містить не 
лише статистичні данні та резолюції 
щодо захисту біженців, а й окремий 
перелік документів з регулювання 
міграційних потоків, протидію неле-
гальній міграції та торгівлі людьми, 
питанням трудової міграції та працев-
лаштування, розвитку, інтеграції іммі-
грантів тощо. Також, значний інтерес 
в контексті окресленої нами пробле-
матики становлять дослідження, що 
проводяться ООН і публікуються в 
серії International Migration Papers; 
Міжнародною організацією з мігра-
ції (МОМ); Міжнародної організацією 
праці (МОП); інститутом праці ФРН 
(IZA); Сесекським центром досліджен-
ня міграції; Центром прикладних до-
сліджень країн Південної Азії (CASAS); 
організацією «Сучасні зусилля з орга-

нізації еміграції» (CEME); Міжамери-
канським діалогом (IAD); організа-
цією «Політика у сфері міжнародної 
міграції» (IMP) та інші. [1]

Висновки. Аналіз наукових дже-
рел дослідження з проблематики 
статті дозволяє стверджувати, що 
різноманітні напрямки міграційних 
процесів знайшли віддзеркалення в 
роботах українських і зарубіжних нау-
ковців.  На нашу думку, ступінь дослі-
джень імміграційних процесів пред-
ставлений широким масивом наукових 
досліджень, а саме: дисертаційними 
дослідженнями, монографіями, дослі-
дженнями та статистичними даними 
вітчизняних та міжнародних міжуря-
дових установ з питань міграції. На базі 
цього обсягу інформації можна просте-
жити історію розвитку імміграційних 
досліджень, їх основні тенденції, на-
прямки та орієнтири, відслідковувати 
циклічність та рушійні сили іммігра-
ційних процесів, здійснювати подаль-
ші наукові розвідки та прогнозування. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ 
ОСІБ: ВИДИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У  статті систематизовано види та методи реалізації державної по-
літики щодо внутрішньо переміщених осіб. Здійснено порівняльний аналіз понять 
внутрішня вимушена міграція, примусова міграція, евакуація, депортація, пересе-
ленці, внутрішньо переміщені особи, біженці. Серед видів державної політики щодо 
внутрішньо переміщених осіб можна виділити наступні: добровільне переселення, 
переміщення, евакуація, депортація, вимушене переміщення. Запропоновано ви-
значення терміну «державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб».

Висвітлено сутність і  характер найбільш масштабних вимушених, примусо-
вих переміщень населення в Україні з поч. ХХ століття до 2021 року. З’ясовано цілі, 
завдання, методи реалізації та  інструменти державної політики щодо внутрішньо 
переміщених осіб за різних політичних режимів. Виділено 6 періодів державної по-
літики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні з початку ХХ століття: 1) 1906–
1911 рр. – організоване добровільне переселення землевласників з метою зняття со-
ціальної напруги; 2) 1914–1918 рр. – примусове переселення (виселення) цивільного 
населення через воєнні дії; 3) 1929–1933 рр. – примусове виселення «неблагонадій-
ного» режиму населення за соціальною та  етнічною ознаками; 4)  1939–1945  рр. – 
евакуація підприємств, що мали стратегічне значення для економіки та  безпеки 
держави, партійно-радянської номенклатури та молоді призовного віку в ході воєн-
них дій; депортація «неблагонадійних» режиму націй (чеченців, інгушів, кримських 
татар, українців); 5) квітень 1986–1989 рр. – організоване відселення цивільного на-
селення через техногенну катастрофу; 6) 2014 р. – до теперішнього часу – внутрішня 
вимушена міграція через агресію Росії проти України. 

Досвід реалізації державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Укра-
їні з  початку ХХ століття до 2021  року характеризується застосуванням жорстких 
інструментів за тоталітарного режиму, м’яких інструментів за авторитарного, демо-
кратичного режимів.

Ключові слова: внутрішня вимушена міграція, депортація, евакуація, пересе-
лення, політика примусової міграції, державна політика щодо внутрішньо перемі-
щених осіб.
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STATE POLICY ON INTERNALLY DISPLACED PERSONS:
TYPES AND METHODS OF INFLUENCE

Abstract. The article systematizes the types and methods of implementing the state 
policy on internally displaced persons. A comparative analysis of the concepts ‘internal 
forced migration’, ‘displacement’, ‘evacuation’, ‘deportation’, ‘migrants’, ‘internally dis-
placed persons’, ‘refugees’. Within the range of the state policy on internally displaced 
persons, the following types can be discerned: voluntary resettlement, displacement, evac-
uation, deportation, forced displacement. The definition of the term ‘state policy on inter-
nally displaced persons’ is offered.

The essence and nature of the most massive forced displacements of the population 
in Ukraine from the early twentieth century to 2021 are highlighted. The objectives, tasks, 
methods of implementation and tools of the state policy on internally displaced persons 
under different political regimes are determined. The six periods of the state policy on 
internally displaced persons in Ukraine from the beginning of the twentieth century are 
identified as follows: 1) 1906-1911 – an organized voluntary resettlement of landowners 
aiming to remove social tension; 2) 1914-1918 – a forced displacement (expulsion) of the 
civilian population due to military action; 3) 1929-1933 – a forced expulsion of the popu-
lation regarded by the regime as “compromised” on account of social and ethnic descent; 
4) 1939-1945 – evacuation of enterprises of strategic importance for the state’s economy 
and security, the party and soviet establishment, and the youth of drafting age during the 
course of military action; deportation of the nations regarded by the regime as “compro-
mised” (the Chechens, Ingush, Crimean Tatars, Ukrainians); 5) April 1986-1989 – orga-
nized displacement of civilian population through a man-induced disaster; 6) 2014 – to 
the present time – internal forced migration due to Russia’s aggression against Ukraine.

The experience of implementing the state policy on internally displaced persons in 
Ukraine from the beginning of the twentieth century to 2021 is characterized by the use 
of rigid tools under the totalitarian regime, and soft tools – under the authoritarian and 
democratic regimes.

Keywords: internal forced migration, deportation, evacuation, displacement, forced 
migration policy, state policy on internally displaced persons.
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Постановка проблеми. Гібридна 
війна Росії проти України з 2014 р. спри-
чинила виникнення нового виду мігра-
ції  – внутрішньої вимушеної міграції, 
що, в свою чергу, обумовило формуван-
ня державної політики щодо внутрішньо 
переміщених осіб із застосуванням спе-
цифічних методів її реалізації. В Україні 
неодноразово відбувалося переміщення 
населення, викликане стихійними, еко-
номічними, політичними, військовими 
чинниками. Проте за різних політичних 
режимів державна політика щодо вну-
трішньо переміщених осіб проводилася 
з використанням відповідних до її цілей 
методів реалізації: від репресивних, ад-
міністративних до правових, економіч-
них та інших. Це зумовлює необхідність 
дослідження різних видів державної 
політики щодо внутрішньо переміще-
них осіб у  ХХ–ХХІ століттях з  метою 
усвідомлення специфіки державної по-
літики щодо внутрішньо переміщених 
осіб в Україні в умовах гібридної війни, 
внутрішньої вимушеної міграції [1-34].

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Концептуальні підходи 
до  дослідження міграційних проце-
сів висвітлено у  роботах М.  Касьяно-
вої [11], Ю. Римаренка [17], О. Ровенчак 
[29], У. Садової [18] та інших науковців. 
Аналізуючи масові переміщення на-
селення в  історії України, Л.  Жванко 
[8;  9] виокремлює методи та заходи 
державної політики щодо переміще-
них осіб. О. Малиновською [16] виявле-
но особливості внутрішньої вимушеної 
міграції та  тимчасового переміщення 
населення; А. Дяченком, Є. Соловйовим 
[30] – питання адаптації, інтеграції вну-
трішньо переміщених осіб (далі – ВПО) 
в  Україні; А.  Шевцовим  – механізми 
державного регулювання міграційних 
процесів; О. Балуєвою [31] – формуван-
ня державної політики підтримки ВПО.

Предметом дослідження більшо-
сті науковців є питання забезпечення 
прав внутрішньо переміщених осіб, 
соціальний захист ВПО в  Україні. Ра-
зом із тим, види державних політик 
щодо внутрішньо переміщених осіб, 
їх  порівняльний аналіз у  залежності 
від методів реалізації залишається 
поза увагою дослідників, що  обумов-
лює актуальність теми статті.

Метою статті є дослідження видів 
та методів реалізації державної полі-
тики щодо внутрішньо переміщених 
осіб в Україні з початку ХХ століття до 
2021 року.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Різні види міграційних 
процесів обумовлюють різні види та 
методи реалізації державних політик 
щодо внутрішньо переміщених осіб. 
Науковці пропонують вирізняти такі 
основні види міграції: внутрішня мі-
грація – переміщення населення в се-
редині країни між адміністративними 
одиницями (областями, провінціями), 
населеними пунктами (містами, се-
лами); добровільна міграція  – пере-
селення людей з  доброї волі з  метою 
поліпшення умов свого життя; виму-
шена міграція – переміщення людей із 
незалежних від них причин; примусо-
ва міграція – як метод впливу певної 
політики держави; колонізація (від 
латин. colonia – виселки, поселення на 
чужій території) – вид міграції, пов’я-
заний із розширенням етнічної тери-
торії за рахунок заселення пустельних 
земель, або земель, які слабо заселені, 
з метою їх господарського освоєння та 
налагодження життєдіяльності та інші 
види міграції. За ступенем керовано-
сті міграція буває двох видів: організо-
вана (за  участю держави або  суспіль-
них органів) і неорганізована, стихійна 
(силами і засобами самих мігрантів) [7, 
с. 214-215; 11; 29].
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У науковій літературі термін «при-
мусова міграція» майже не  вживається, 
а  частіше використовується поняття 
«вимушена міграція». Вимушена міграція 
не  обов’язково є  примусовою і  навпа-
ки. Міграція примусова – переміщення 
людей за межі країни або в її межах як 
метод впливу з боку органів влади. При-
мусова міграція спрямована на абсолют-
ний утиск прав і свобод громадян з боку 
владних структур (характерно для тота-
літарного режиму) [18, с. 68].

До примусового переміщення насе-
лення із застосуванням різних методів 
реалізації відносяться такі види мігра-
ційної політики, як «евакуація», «депор-
тація». Евакуація представляє собою 
примусову міграцію, організований 
процес вивезення цивільного населен-
ня, підприємств, установ, майна, ху-
доби та  інших цінностей з  місцевості, 
у разі збройної агресії проти держави, 
терористичного акту, стихійного лиха, 
аварій, катастроф, а також з місцевості, 
в  якій мають здійснюватися важливі 
господарські перетворення (риття ка-
налу, затоплення території під час бу-
дівництва гідроелектростанції тощо). 
Також у  процесі евакуації передбаче-
но планомірне вивезення (виведення) 
у безпечні місця із районів бойових дій 
військ, військовополонених, поране-
них, хворих, пошкодженої зброї / техні-
ки, майна (трофеїв), інших матеріаль-
них / культурних цінностей [33].

Депортація (від французько-
го слова deportation, від латинського 
deportatio – вигнання, заслання) пред-
ставляє собою примусове виселення 
особи (осіб), групи осіб або народу за 
межі постійного місця проживання 
або  держави. В  умовах тоталітарного 
режиму в  Союзі Радянських Соціаліс-
тичних Республік (далі – СРСР) відбува-
лась депортація народів з  їхніх етніч-
них територій з політичних мотивів. На 

цей час депортація є синонімом адмі-
ністративного видворення та  означає 
вид адміністративного покарання, що 
застосовується виключно щодо іно-
земних громадян або осіб без грома-
дянства, полягає в їх контрольованому 
добровільному виїзді або примусовому 
видворенні (у тому числі під конвоєм) 
за  межі країни перебування. До полі-
тики примусової міграції можна відне-
сти операцію «Вісла» – етнічну чистку, 
що здійснювалася на території Польщі 
у квітні–липні 1947 р. за рішенням дер-
жавного керівництва не лише Польщі, 
але  й  СРСР. Така державна політика 
щодо внутрішньо переміщених осіб 
полягала у депортації українців з їхніх 
етнічних територій (Лемківщини, Над-
сяння, Підляшшя, Холмщини) на захід-
ні та північні території Польщі з вико-
ристанням маніпулятивних технологій, 
репресивних методів, бойових дій.

На сучасному етапі, у  демократич-
них державах політика депортації за-
стосовується до іноземних громадян, 
апатридів, які перебувають на  тери-
торії країни без дозволу, або до інших 
осіб, визнаних соціальне небезпечними 
елементами. Депортація здійснюється 
виключно на підставах, передбачених 
у відповідних законодавчих актах [1; 14].

Застосування примусової мігра-
ції викликано численними війнами 
і  збройними конфліктами; утворен-
ням та експансію тоталітарних ре-
жимів. Примусове переміщення є  за-
собом переселення із застосуванням 
адміністративних заходів, що  перед-
бачають примусове поселення в  но-
вому місці проживання з обмеженням 
свободи пересування [17, с. 663-664].

Вимушена міграція, на відміну від 
примусової, представляє собою зміну 
місця проживання на певний час або 
назавжди усупереч волі людей, до чого 
спонукають стихійні лиха, війни, го-
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лод, переслідування тощо [29, с.  134]. 
Є.  В.  Соловйов визначає термін «виму-
шена внутрішня міграція» як  необхідне 
або  вимушене (поза власної волі) пе-
реміщення особи всередині держави, 
яке  призводить до зміни її правового 
статусу з  точки зору діючого  закону 
країни та  на основі адміністративного 
правозастосовного акту та зміни міс-
ця постійного проживання. Вимушена 
внутрішня міграція зумовлена військо-
вими, політичними подіями, дискри-
мінацією на ґрунті релігії чи етнічної 
приналежності, насильства, що прояв-
ляється стосовно осіб або членів їх сі-
мей [30, с. 24]. Разом із тим, у норматив-
но-правових актах не наведено чіткого 
визначення терміну «внутрішня виму-
шена міграція».

До вимушених мігрантів можна 
віднести біженців. Проблема біженців 
існувала і до Другої світової війни, од-
нак статус біженця був юридично ви-
значеним лише у  1951  р. Конвенцією 
Організації Об’єднаних Націй «Про ста-
тус біженців» [13]. В українському зако-
нодавстві термін «біженець» закріпле-
но в 2011 р., де зазначено, що біженець 
не є  громадянином України і  через 
обґрунтовані побоювання стати жер-
твою переслідувань за різними озна-
ками перебуває за межами країни сво-
єї громадянської належності, а  також, 
перебуваючи за межами країни свого 
попереднього постійного проживання, 
не може чи не бажає повернутися до неї 
внаслідок зазначених побоювань [20].

Переміщеними особами назива-
ли «внутрішніх біженців», тобто осіб, 
які  були примусово виселені з  місць 
постійного проживання або були виму-
шені покинути їх, але  залишились на 
території відповідної держави [19;  29, 
с. 265]. Переселенцями називали осіб, які 
добровільно переїжджали в інші регіо-
ни країни здебільшого з метою покра-

щення свого економічного становища 
(аграрне переселення, освоєння нових 
цілинних земель тощо).

У 2014  р. в  українському зако-
нодавстві з’явилася нова категорія 
міграційних процесів  – внутрішньо 
переміщена особа [22]. На відміну 
від  біженця, для  внутрішньо перемі-
щеної особи характерні такі ознаки, 
як:  а)  громадянство країни, де відбу-
вається територіальне переміщення; 
б)  знаходження поза межами постій-
ного місця проживання / перебування 
на  території держави, громадянином 
якої вони є; в)  вимушені обставини, 
які змусили ВПО залишити або поки-
нути своє місце проживання у резуль-
таті або з  метою уникнення негатив-
них наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних про-
явів насильства, порушень прав лю-
дини та надзвичайних ситуацій при-
родного чи техногенного характеру); 
г)  захист з  боку держави від приму-
сового внутрішнього переміщення 
та  примусового повернення на попе-
реднє місце проживання; д) створення 
умов для  добровільного повернення 
ВПО до покинутого місця проживання 
або інтеграції за новим місцем прожи-
вання; е) забезпечення реалізації прав 
ВПО на зайнятість, пенсійне забезпе-
чення, загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, соціальні по-
слуги, освіту тощо [31, с. 14].

Державна політика щодо внутріш-
ньо переміщених осіб характеризу-
валася різними ознаками, методами 
реалізації та заходами залежності від іс-
нуючого політичного режиму (табл. 1). 
Так, евакуації притаманний організо-
ваний характер переміщення населен-
ня; депортації – примусовий характер 
переміщення; законодавчо-регулятив-
ний вплив державних структур; обме-
ження свободи пересування.
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Виділяють такі інструменти дер-
жавної політики: м’які (інформаційні, 
консультування; економічні (пільги, 
дотації, дозволи, цільові інвестиції) 
і  жорсткі (адміністрування, заборони, 
штрафи, ліміти); політичні (застосу-
вання владних повноваження, здат-
ність держави забороняти і дозволяти); 
а  також організаційні (впливають на 
структуру управління) [3, с. 122-123].

На кожному історичному етапі 
державній політиці щодо внутрішньо 
переміщених осіб в  Україні властиві 
специфічний характер переміщен-
ня населення, мета, завдання, методи 
управлінського впливу, інструменти, 
заходи в  залежності від типу полі-
тичного режиму. Так, у  період Сто-
липінської аграрної реформи (1906–
1911  рр.) державою проводилося 
організоване добровільне переселен-
ня громадян [4]. Були запроваджені 
адміністративні, економічні, право-
ві, фінансові інструменти та наступ-
ні заходи: а)  звільнення від платежів 
за казенними зборами; б) зменшення 
вартості залізничного проїзду; в) тим-
часове звільнення від сплати окремих 
земельних податків; відстрочка від 
виклику на  військову службу тощо. 
Для  регулювання переселенських по-
токів і  координації міграції створю-
валася відповідна державна структу-
ра  – Переселенське управління при 
Міністерстві внутрішніх справ Росій-
ської імперії та губернські й  повітові 
землевпорядні комісії.

У  період Першої світової війни 
(1914–1918 рр.) державою здійснювало-
ся примусове переселення (виселення) 
цивільного населення. Термін «біженці» 
в  офіційній документації не вживався, 
і переселенці іменувалися як «населен-
ня, що  виселяється». Однією з  новацій 

цієї війни стало примусове вивезення 
військовими у  тилові райони цивіль-
ного населення. Проведена Російською 
імперією переселенська акція стала од-
ним із перших випадків ініційованого 
владою широкомасштабного пересе-
лення у ХХ столітті. Добровільна втеча 
населення з прикордоння, що є цілком 
логічним наслідком будь-якого воєн-
ного конфлікту, поєдналася із заплано-
ваними діями влади. Обов’язковій ева-
куації підлягали: 1) чоловіки (у віці від 
17 до 45 років); 2) худоба і коні; 3) осо-
бливо важливі машини / механізми 
з фабрик, заводів, складів, які можливо 
було вивезти, мідні предмети й вироби, 
а  також запаси міді та  свинцю; 4)  ме-
дикаменти (аптечні й  перев’язочні), 
запаси шкіри, сукна, придатні для ви-
користання військовими; 5)  казначей-
ство, каси державних, громадських за-
кладів, повітових управлінь, найбільш 
цінні предмети історичного значення 
та  мистецтва, всі  важливі документи; 
6) губернські установи з особовим скла-
дом та справами, які необхідні були для 
поточного діловодства [8, с. 29-33]. Дос-
від попередніх воєн показував, що  бі-
женців було не настільки багато, щоб 
їх долею опікувалися спеціальні влад-
ні структури. Відтак з  початку Першої 
світової війни влада Російської імперії 
не розглядала питання створення спе-
ціального державного органу з  регу-
лювання біженства. Значну допомогу 
біженцям надали різні громадські бла-
годійні організації, зокрема «Всеросій-
ський земський союз», «Всеросійський 
союз міст», «Комітет великої княжни 
Тетяни Миколаївни» (Тетянинський 
комітет), «Галицко-русское благотвори-
тельное общество», іноземні благодійні 
організації  – комітет «Велика Брита-
нія – Польщі і Галичині» та інші. Для ко-
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ординації питань міграції і  біженства 
владні повноваження були делегова-
ні Тетянинському комітету. У  перші 
два тижні з моменту переселення люди, 
незалежно від віку, щоденно отриму-
вали 10 копійок. Працездатних осіб на 
нових місцях залучили до  роботи, а  їх 
сім’ям видавали харчову допомогу. На-
селенню дозволялося виїжджати углиб 
держави у пошуках роботи, але без збе-
реження державної продовольчої допо-
моги, у  разі працевлаштування. Опіка 
над цивільним населенням покладалася 
на губернаторів [8; 9].

У період колективізації (1929–
1933  рр.) примусовому виселенню 
у віддалені райони країни на спецпо-
селення (трудпоселення) підлягала 
така категорія населення як «куркулі» 
та  «підкуркульники». Примусове ви-
селення населення стало наслідком 
державної політики спецколонізації 
(освоєння необжитих і  малообжитих 
районів СРСР). До 1934  р. громадяни, 
примусово переміщені в «куркульське 
заслання», називалися спецпереселен-
цями, в 1934–1944 рр. – трудпоселен-
цями, з 1944 р. – спецпоселенцями.

Термін «спецпоселення» законо-
давчо був закріплений у  Постанові 
Ради народних комісарів Російської 
Соціалістичної Федеративної Радян-
ської Республіки від  16.12.1930 №  36 
«Про трудове влаштування куркуль-
ських сімей, висланих у віддалені міс-
цевості, та про порядок організації 
та  управління спеціальними селища-
ми»). Розселенням, працевлаштуван-
ням та іншими питаннями, пов’язани-
ми зі  спецпереселенцями, займались 
крайові і  обласні виконкоми (липень 
1931  р.). Починаючи з  липня 1931  р. 
відповідальність за  нагляд, пристрій, 
господарсько-побутове обслуговуван-

ня та працевикористання виселених 
куркулів було покладено на Головне 
управління виправно-трудових табо-
рів, поселень і місць ув’язнення (пені-
тенціарна система СРСР) (ГУЛАГ))12 [2]. 
Органами державного управління за-
стосовувались адміністративні та  ре-
пресивні методи (адміністративні 
штрафи, арешти, відправлення у  ви-
правно-трудові табори, позбавлення 
виборчих прав (до 1935  р.)), інстру-
менти фінансового впливу (до  січня 
1934 р. спецпереселенці були звільне-
ні від усіх податків і зборів; з 1934 р. – 
обов’язкова сплата податків та зборів 
на однакових умовах з іншими грома-
дянами), заходи соціального захисту 
(право дітей трудпоселенців на освіту, 
відновлення у  виборчих правах дітей 
«куркулів», видачу паспортів дітям 
спецпереселенців). Всі колишні «кур-
кулі» з  1935  р. були відновлені у  ви-
борчих правах нарівні з  іншими гро-
мадянами СРСР, однак це не давало 
їм права покинути встановлене місце 
проживання. У  червні 1939  р. особам 
з  інвалідністю дозволялось покину-
ти трудпоселення і  виїхати до обра-
них ними місць проживання. Масове 
звільнення колишніх «куркулів» по-
чалося після закінчення Німецько-ра-
дянської війни.

Евакуація під час Другої світової 
війни (1939–1945 рр.) передбачала ор-
ганізоване вивезення цивільного на-
селення, підприємств, установ, майна. 
Першочерговому переміщенню в гли-
бокий тил підлягали підприємства, 
що виробляли продукцію стратегічно-

1 Постанова РНК СРСР від 01.07.1931 «Про устрій 
спецпереселенців»;
2 Постанови РНК СРСР від 16.08.1931 № 174с, 
від 20.04.1933 № 775/146с, від 21.08.1933 № 
1796/393с
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го значення, сировина, комплектуючі 
деталі, напівфабрикати, продукти хар-
чування, техніка тощо [33]. Серед  ци-
вільного населення першочерговій 
евакуації підлягала партійно-радян-
ська номенклатура та молодь при-
зовного віку. Разом з  промисловими 
підприємствами було евакуйовано 30–
40 % робітників, інженерів та техніків. 
На час переїзду за фахівцями (праців-
никами) зберігалася середньомісячна 
зарплата, чверть даної суми на дружи-
ну та 1/8 – на кожного непрацюючого 
члена родини.

Методи проведення депорта-
ції кримськотатарського та інших 
народів з  території Криму (тра-
вень–червень 1944  р.) були визначе-
ні постановою Державного комітету 
оборони СРСР «Про кримських татар» 
(11.05.1944  р.). Особи, депортовані 
з  Криму, були віднесені до категорії 
спецпоселенців, виселених довіч-
но. Указ Президії ВР СРСР «Про  кри-
мінальну відповідальність за  втечі 
з  місць обов’язкового постійного по-
селення осіб, виселених у  віддалені 
райони Радянського Союзу в  період 
Вітчизняної війни» (26.11.1948  р.) 
встановлював жорстоке покарання за 
втечу зі спецпоселення – 20 років ка-
торжних робіт. Режим спецпоселення 
для репресованих народів Криму було 
скасовано указами Президії ВР СРСР 
лише у 1956 р. (для кримських греків, 
болгар, вірмен від 27.03.1956  р.; для 
кримських татар від 28.04.1956  р.). 
Законодавчі акти вищого органу дер-
жавної влади СРСР, хоча й передбача-
ли звільнення з-під адміністративно-
го нагляду спецпоселенців з  Криму, 
однак повністю позбавляли їх  права 
на компенсацію втраченого при висе-

ленні майна та забороняли повертати-
ся в місця колишнього проживання [5].

На західноукраїнських землях 
у  1944  р. розпочалася «радянізація», 
що  супроводжувалась масовими ре-
пресіями проти неблагонадійних («во-
рогів народу»). Складовою репресій 
були депортації місцевого населення 
у віддалені регіони СРСР. Депортацій-
на політика радянської влади на  за-
хідноукраїнських землях стосувалася, 
насамперед, членів Організації укра-
їнських націоналістів (ОУН) та  воїнів 
Української повстанської армії (УПА), 
їхніх сімей, а  також осіб, що  підтри-
мували український національно-ви-
звольний рух. Депортовані набували 
статусу спецпоселенців без права по-
вернення у  місця попереднього про-
живання. Депортовані переважно пра-
цювали у вугільній промисловості, на 
підприємствах, лісозаготівлі та в сіль-
ському господарстві [6].

Правове становище депортованих 
визначалось постановою Ради Народ-
них Комісарів СРСР від 08.01.1945 № 
35 «Про правове становище спецпе-
реселенців». Основними обов’язками 
спецпоселенців були «суспільно ко-
рисна праця» та перебування в межах 
району розселення під наглядом ко-
мендатури НКВС. Переїзд до іншої об-
ласті чи регіону СРСР був категорично 
заборонений. Переважно, спецпосе-
ленців підселяли в будинки до місце-
вих жителів «за рахунок ущільнення». 
Найкращі фахівці з  числа депорто-
ваних у  першій половині 1950-х  ро-
ків змогли отримати «кращу» роботу 
та житло. Однак загалом матеріаль-
но-побутові умови депортованих за-
лишались незадовільними.

На межі 1980–90-х років було при-
йнято законодавчі акти, спрямовані 
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на  відновлення порушених прав де-
портованих народів: Декларацію Вер-
ховної Ради Союзу Радянських Соці-
алістичних Республік «Про визнання 
незаконними і  злочинними репре-
сивних актів проти народів, яких було 
піддано насильницькому пересе-
ленню, і  забезпечення їхніх прав» 
(1989 р.) [21], Закон України «Про ре-
абілітацію жертв політичних репресій 
на Україні» (1991 р.) [27].

Поява переміщених осіб на терито-
рії України пов’язана з аварією на Чор-
нобильській атомній електростанції 
(ЧАЕС) (1986  р.). Унаслідок радіоак-
тивного забруднення території близь-
ко 200 тис. осіб були вимушені змінити 
місце постійного проживання. Відпо-
відно до Закону України «Про  статус 
і  соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» та інших законодавчих 
актів населення, що проживало в зоні 
безумовного (обов’язкового) відсе-
лення, підлягало обов’язковому відсе-
ленню [23; 25; 26]. Разом із тим, у за-
конодавстві України не  було чіткого 
визначення терміну «переселенці». Від-
повідний закон містив пояснення при-
чин вимушеного переселення: Чор-
нобильська катастрофа, інші ядерні 
аварії та випробування, військові нав-
чання із застосуванням ядерної зброї. 
Тож можна зрозуміти, що  переселен-
цями були «громадяни, які  постраж-
дали від радіоактивного опромінення 
внаслідок будь-якої аварії, порушення 
правил експлуатації обладнання з ра-
діоактивною речовиною, порушення 
правил зберігання і  захоронення ра-
діоактивних речовин, що  сталося не 
з вини потерпілих» [28].

Державний примус опосередкову-
ється через правові норми та виступає 

у  формі правового примусу, що кон-
кретизується у  примусових заходах, 
які  застосовуються компетентними 
державними органами. Найчастіше 
дії уповноважених органів або поса-
дових осіб, спрямовані на примусове 
забезпечення виконання громадяна-
ми суспільних обов’язків, забезпечен-
ня суспільної безпеки й громадського 
порядку тощо.

Слід зазначити, що в  умовах над-
звичайного стану підсилюється засто-
сування примусових заходів. Органи, 
що здійснюють управління в  таких 
умовах, одержують надзвичайні пов-
новаження. Згідно Закону України 
«Про  правовий режим надзвичайного 
стану» (2000  р.) [24; 25] можуть засто-
совуватися наступні примусові заходи: 
установлення особливого режиму в’їзду 
й виїзду, обмеження волі пересування; 
обмеження руху транспортних засо-
бів і їхній огляд; заборона проведення 
масових заходів; перевірка документів 
у громадян, проведення особистого ог-
ляду, огляду речей, транспортних засо-
бів, багажу й вантажів, службових при-
міщень і житла громадян тощо.

Загальною декларацією прав люди-
ни (1948 р.) [10] та Цивільним кодексом 
України (2003 р.) [32] визначено право 
людини, яке представлено трьома ба-
зовими елементами: свобода пересу-
вання в  межах країни, право на  виїзд 
з  країни та право на повернення до 
країни. Проте законом можуть бути 
встановлені особливі правила доступу 
на  окремі території, якщо цього по-
требують інтереси державної безпеки, 
охорони громадського порядку, життя 
та здоров’я людей (пункт 6 статті 313 
Цивільного кодексу України).

Якщо ж звертатись до проблеми 
визначення внутрішньо переміщених 
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осіб у  національному праві, то вар-
то зазначити, що в історії незалежної 
України такі спроби пов’язані з подо-
лання масштабних повеней на Закар-
патті у  2008  р., які  спричинили вну-
трішнє переміщення осіб всередині 
країни. Проте тоді допомога цим осо-
бам надавалась без формально юри-
дичного їх  визначення як  внутріш-
ньо переміщених осіб, хоча фактично 
вони такими були [12, с. 219; 15, с. 142].

У 2014 р. в умовах агресії Росії про-
ти України в  нормативно-правовій 
базі з’явилась така категорія населен-
ня, як внутрішньо переміщені особи. 
Українські законодавці спиралися на 
Керівні принципи з  питання перемі-
щення осіб усередині країни, схвалені 
структурами ООН у 1998 р., щоб дета-
лізували потреби внутрішньо перемі-
щених осіб в умовах внутрішніх недо-
бровільних переміщень [16; 34].

Державна політика щодо внутріш-
ньо переміщених осіб в Україні містить 
такі складові: здійснення міграційно-
го контролю (реєстрація, облік) в Єди-
ній інформаційній базі даних про 
внутрішньо переміщених осіб і  вида-
ча довідок громадянам); створення 
нормативно-правової бази для  вирі-
шення проблем внутрішньо перемі-
щених осіб; розроблення спеціальних 
державних соціально-економічних 
програм надання екстреної допомо-
ги суб’єктам внутрішньої вимушеної 
міграції, вирішення їх соціально-еко-
номічних проблем (щодо  підтримки, 
забезпечення житлом, працевлашту-
вання, надання безоплатної медичної 
допомоги, пенсійного та  соціального 
забезпечення, належного рівня освіт-
ніх послуг, державної матеріальної та 
гуманітарної допомоги); проведення 
заходів щодо адаптації, інтеграції та 

реінтеграції внутрішньо переміще-
них осіб; запобігання дискримінації 
зазначеної категорії громадян. Про-
те влада не була готова до організації 
евакуації в  таких масштабах цивіль-
ного населення із зони бойових дій. 
Евакуація з зони збройного конфлікту 
здійснювалася волонтерами та гро-
мадськими організаціями, бізнесом; 
не було організоване забезпечення 
транспортом людей із обмеженими 
фізичними можливостями та  коорди-
націю дій щодо їх розселення.

Висновки. Серед видів державної 
політики щодо внутрішньо перемі-
щених осіб можна виділити наступні: 
добровільне переселення, переміщен-
ня, евакуація, депортація, вимушене 
переміщення. Досвід реалізації дер-
жавної політики щодо внутрішньо 
переміщених осіб в  Україні з  поч. 
ХХ ст. до 2021 р. характеризується за-
стосуванням жорстких інструментів 
за тоталітарного режиму, м’яких ін-
струментів за авторитарного, демо-
кратичного режимів. Порівняльний 
аналіз державної політики щодо вну-
трішньо переміщених осіб на різних 
історичних етапах в Україні дозволив 
виділити 6 періодів: 1) 1906–1911 рр. – 
організоване добровільне переселен-
ня землевласників з  метою зняття 
соціальної напруги; 2) 1914–1918 рр. – 
примусове переселення (виселення) 
цивільного населення через воєнні дії; 
3) 1929–1933 рр. – примусове виселен-
ня на спецпоселення (трудпоселення) 
за соціальною та етнічною ознаками; 
4)  1939–1945  рр.  – евакуація підпри-
ємств, що мали стратегічне значення 
для економіки та безпеки держави, 
партійно-радянської номенклатури 
та молоді призовного віку в  ході во-
єнних дій; депортація «неблагонадій-
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них» режиму націй (чеченців, інгушів, 
кримських татар, українців); 5)  кві-
тень 1986–1989 рр. – організоване від-
селення цивільного населення через 
техногенну катастрофу; 6) 2014 р. – до 
теперішнього часу – внутрішня виму-
шена міграція через агресію Росії про-
ти України.

Так, за авторитарного режиму 
під час Першої світової війни (1914–
1918  рр.) Російська імперія (у складі, 
якої були українські території) впер-
ше врегульовувала питання щодо пе-
реміщеного населення, застосовуючи 
адміністративні, економічні (надання 
державної грошової і  продовольчої 
допомоги, соціальний захист) та орга-
нізаційні інструменти політики.

За тоталітарного режиму для вирі-
шення політичних цілей органами дер-
жавного управління здійснювалася лік-
відація неблагонадійного соціального 
та національного елементу, депортація 
населення за етнічною ознакою. Зде-
більшого застосовувалися адміністра-
тивні (штрафи, конфіскація майна, поз-
бавлення права на повернення у місця 
попереднього проживання, виборчих 
прав тощо) та репресивні (арешти; ви-
правно-трудові табори та каторжні ро-
боти; розстріл) методи.

За демократичного режиму (з 
2014 р.) державна політика щодо вну-
трішньо переміщених осіб харак-
теризується використанням м’яких 
адміністративних, економічних, ін-
формаційних та організаційних мето-
дів реалізації, здійсненням наступних 
заходів: надання щомісячної адресної 
допомоги, соціальний захист. Проте, 
державою у зазначений період не було 
забезпечено евакуації цивільного на-
селення з  районів проведення бойо-
вих дій. Населенню, що було вимушене 

добровільно переміщуватись з  місць 
постійного проживання з метою уник-
нення негативних наслідків збройного 
конфлікту (тимчасової окупації тощо), 
допомагали волонтери, громадські ор-
ганізації.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ 
РИЗИКАМИ: ПАРАДИГМА СУТНІСНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 

АСПЕКТІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблематики державного управ-
ління соціально-економічними ризиками в умовах діджиталізації крізь призму сут-
нісно-організаційних аспектів.

За результатами комплексного дослідження зроблено висновок, що показники 
ефективності державного управління, як ступеня цілеспрямованого впливу на об’єк-
ти управління в соціально-економічній сфері (зокрема, зростання інвестицій, поліп-
шення демографічної ситуації, розвиток житлової сфери, стимулювання розвитку 
регіональних центрів просторового розвитку, тобто «полюсів» зростання, підвищен-
ня рівня безпеки особистості і охорона громадськості порядку), повинні бути кон-
кретними, взаємопов’язаними і оцифрованими. В основу даного підходу покладено 
визначення базових напрямків діяльності за такими фінансово-цільовими блоками 
як розвиток людського потенціалу, економічний розвиток, розвиток інфраструкту-
ри, розвиток територій, ефективне управління власністю та фінансами, а також сту-
пінь цифрової діджиталізації та впровадження інноваційних технологій в усіх сфе-
рах суспільно-державного життя.

Акцентовано увагу на тому, що розвиток цифрової економіки характеризується 
системними змінами в сфері державного управління, що призводить до виникнення 
протиріч у взаємодії нових і діючих інститутів, загострення фундаментальних ризи-
ків, пов’язаних з неефективністю раніше проведених інституціональних реформ, що 
мають стратегічний характер і впливають на розподіл завдань і вибір інституційних 
принципів цифровізації економіки. Відтак, в даний час цифрові підходи і технології 
в  сфері державного управління знаходяться на етапі активного розвитку. Впрова-
дження цифрових технологій на основі якісних наукових положень та концепцій за 
умови оптимізації ризиків і вирішення фінансових проблем створює базові переду-
мови для переходу до якісно-нової моделі суспільного розвитку, більш відповідної 
глобальним викликам розвитку української економіки. 
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PUBLIC MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC RISKS:  
A PARADIGM OF ESSENTIAL ORGANIZATIONAL ASPECTS  

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Abstract. The article is devoted to the study of the issues of public management of 
socio-economic risks in the conditions of digitalization through the prism of essential-
organizational aspects.

According to the results of a comprehensive study, it was concluded that the indicators 
of public administration efficiency as a degree of purposeful impact on management 
facilities in the socio-economic sphere (in particular, investment growth, improving the 
demographic situation, housing development, stimulating the development of regional 
centers of spatial development). Poles growth, improving personal security and public 
order), must be specific, interconnected and digitized. This approach based on the 
definition of basic activities for such financial targets as human development, economic 
development, infrastructure development, territorial development, effective property and 
financial management, as well as the degree of digital digitalization and implementation 
of innovative technologies in all areas of public administration life.

Emphasis placed on the fact that the development of the digital economy characterized 
by systemic changes in public administration, which leads to contradictions in the 
interaction of new and existing institutions, exacerbation of fundamental risks associated 
with the ineffectiveness of previous institutional reforms that are strategic and affect 
distribution of tasks and choice of institutional principles of digitalization of the economy. 
Therefore, digital approaches and technologies in the field of public administration are 
currently at the stage of active development. Introduction of digital technologies based on 
qualitative scientific positions and concepts on condition of optimization of risks and the 
decision of financial problems creates basic preconditions for transition to qualitatively 
new model of social development more corresponding to global challenges of development 
of the Ukrainian economy.

Keywords: public administration, socio-economic risks, digitalization, mechanisms 
of public administration, digital transformation.
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Постановка проблеми. У  сучас-
них умовах глобалізації, загострення 
міждержавної конкуренції, усклад-
нення соціально-економічної ситу-
ації більш ніж актуальною стає про-
блематика оптимізації державного 
управління соціально-економічними 
системами, і перш за все в сфері забез-
печення достатнього рівня міцності 
безпеки нашої держави. Беззапереч-
ним постає той факт, що під безпекою 
слід розуміти стан захищеності особи-
стості, суспільства і  держави від вну-
трішніх і зовнішніх небезпек і загроз.

В той же час безпека являє собою 
досить складний феномен, що вима-
гає більш предметної характеристики. 
Відповідно в розгорнутому, концепту-
альному вигляді безпеку можливо ін-
терпретувати як наявність стабільної 
та позитивної коеволюції захищено-
сті життєдіяльності та розвитку об’єк-
тів і  суб’єктів від негативних впливів 
(факторів). В цьому плані безпека пер-
манентно і  цілеспрямовано забезпе-
чується і досягається спільними діями 
державних (міждержавних) і  громад-
ських, в тому числі міжнародних інсти-
тутів шляхом ефективного і  гнучкого 
використання політичних, правових, 
економічних, військових, соціальних, 
інтелектуальних, комунікаційних, тех-
ніко-технологічних, природних та ін-
ших засобів у внутрішній політиці і в 
міжнародних відносинах.

Відтак, одним із таких аспектів по-
стає питання державного управління 
соціально-економічними ризиками, 
а  особливо  – сутнісно-організацій-
ні аспекти та чинники, що особливо 
актуальні на сучасному етапі укра-
їнського державотворення, особливо 
в  умовах діджиталізації й  інновацій-
ного розвитку.

Огляд останніх досліджень і пу-
блікацій. Теоретико-прикладні аспек-
ти дослідження державного управлін-
ня соціально-економічними ризиками 
досить часто привертали увагу вітчиз-
няних та закордонних вчених, зокре-
ма таких як А. Помаза-Пономаренко, 
О. Новікова, С. Робок, Ю. Саєнко, О. Си-
дорчук та інших. Водночас, зазначені 
вчені, як правило розглядали пробле-
матику державного управління в ціло-
му, або намагалися виокремити лише 
окремі закономірності статусу тих чи 
інших органів державно-управлін-
ської діяльності, функції яких направ-
лені на соціально-економічний роз-
виток. Проблематика ж державного 
управління соціально-економічними 
ризиками, а особливо – сутнісно-орга-
нізаційні аспекти та чинники в умовах 
діджиталізації та інноваційного роз-
витку, ще не отримала належного те-
оретико-прикладного обґрунтування.

Внаслідок чого метою даної 
статті є  теоретичне обґрунтування 
державного управління соціально- 
економічними ризиками в умовах дід-
житалізації крізь призму сутнісно-ор-
ганізаційних аспектів.

Виклад основного матеріалу. На 
сучасному етапі розбудови української 
державності відбулися надзвичайно 
суттєві соціально-економічні зміни, 
які не тільки завершили попередній 
історико-правовий та управлінський 
період розвитку країни, а  й  поклали 
початок нових тенденцій, нових орі-
єнтирів, що прямо та опосередковано 
здатні визначити подальший вектор 
розвитку країни і  її регіонів на деся-
тиліття вперед. Хоча багато найбільш 
гострих проблем державного управ-
ління, формування нової політики вже 
отримали науково-теоретичне висвіт-
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лення в науковій літературі, все ж де-
які принципові питання в даній сфері 
залишаються дискусійними і  неодно-
значними [1, c. 120-121]. Відтак, ок-
ремі аспекти державного управління 
в  цьому спектрі, залишаються досить 
невизначеними та неосяжними, що 
особливо гостро відчувається на регі-
ональному рівні, який можна визна-
чити як систему методів, механізмів 
і технологій, за допомогою яких здійс-
нюється вплив на економічні, соці-
альні, етнодемографічні, техніко-тех-
нологічні, екологічні та інші процеси, 
спрямовані на ефективне використан-
ня наявних ресурсів з  метою дина-
мічного розвитку і підвищення якості 
життя населення та суспільства. При-
чому, управління з  позицій соціаль-
но-економічних ризиків означає зо-
середження активних управлінських 
зусиль на трьох основних складових: 
на надійному управлінні економікою 
в умовах її модернізації, становлення 
ринкових механізмів, які повинні за-
безпечити економічне зростання; на 
формуванні дієвої системи управлін-
ня соціальними (соціально демогра-
фічними) процесами з  метою підви-
щення добробуту держави в цілому та 
суспільства, на максимальній оптимі-
зації управлінських інститутів і струк-
тур щодо прийняття рішень і реаліза-
ції державних управлінських завдань 
[2, c. 83].

Багаторівнева система управління 
економікою, соціально-економічно-
го розвитку територій в  умовах ста-
новлення економічного плюралізму 
і  лібералізації суспільного життя по-
винна ґрунтуватися на принципах 
меритократії, партнерства, субсидіар-
ності, мобільності, адаптивності, ін-
новаційності. Суть принципу мерито-

кратії полягає в тому, що в суспільстві, 
регіоні повинні висуватися на керівні 
пости найбільш здібні, креативні люди 
з  усіх соціальних верств. Відповідно 
до принципу субсидіарності, кожно-
му рівню влади повинні відповідати 
ті функції, які можуть бути викона-
ні найефективніше, для чого повин-
ні виділятися і  відповідні ресурси [3, 
c. 201]. Принципи мобільності і адап-
тивності передбачають здатність сис-
теми управління чуйно реагувати на 
зміни зовнішнього середовища, функ-
ціональну і  організаційну структури 
регіональних органів влади і  тим са-
мим дозволяючи суб’єктам управління 
адаптуватися до швидко змінюваних 
умов функціонування [4, c. 19].

Необхідність підвищення конку-
рентоспроможності економіки кра-
їни та її регіонів вимагає реалізації 
модернізаційного та інноваційного 
принципів насамперед при вирішенні 
завдань щодо розміщення продуктив-
них сил, а також формування іннова-
ційного середовища з  відповідною 
інфраструктурою та необхідними ін-
ституційними механізмами, що дають 
можливість капіталізувати людський 
потенціал, соціалізувати, екологізува-
ти, інформатизувати і  модернізувати 
господарську діяльність на загально-
державному рівні [5, c. 22]. У  зв’язку 
з  чим, велике значення набуває ви-
користання в  регіоні нових форм ор-
ганізації виробничої та невиробничої 
діяльності, зокрема, створення полю-
сів економічного зростання, науко-
во-виробничих кластерів, технополі-
сів тощо [6, c. 33].

Надзвичайно помітну роль ві-
діграють морально-етичні та соці-
ально-політичні методи, які мають 
в  основі звернення до гідності, честі 
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і  совісті людини та включають ме-
тоди виховання, роз’яснення і  попу-
ляризації цілей і  змісту управління, 
засоби морального заохочення і  стяг-
нення з  урахуванням психологічних 
особливостей та профорієнтації. Сенс 
їх застосування полягає в  тому, щоб 
сформувати і  підтримувати певні пе-
реконання, духовні цінності, моральні 
позиції, психологічні чинники щодо 
управління і тих дій, які необхідні для 
їх здійснення. Соціально-політичні 
методи управління пов’язані зі ство-
ренням умов праці, побуту, дозвілля 
працівників, наданням їм соціальних 
послуг, залученням до процесу влад-
них відносин, розвитком громадської 
і політичної активності [7, c. 20-21]. 

Впровадження фундаментальних 
принципів, правил і  методів страте-
гічного планування і  прогнозування 
в  практику управління соціально-е-
кономічним розвитком територій 
сприятиме впорядкуванню розподілу 
в тій чи іншій мірі обмежених ресур-
сів гранично-ефективним шляхом, 
залученню і  підтримання конкурент-
них переваг регіону при суперництві 
з іншими регіонами за інвестиції, ви-
сококваліфіковану робочу силу і  пе-
редові позиції у  впровадженні пере-
дових технологій [8, c. 59]. Тим самим 
загальнодержавні і регіональні органи 
влади і управління виконують не тіль-
ки функції загального регулювання 
економікою, а  й  стратегічно-іннова-
ційну функцію, пов’язану з визначен-
ням головних напрямків структурних 
зрушень, модернізаційних процесів та 
інноваційного розвитку з  урахуван-
ням перспектив світового розвитку та 
новітніх технологій.

Висновки. Таким чином, можна 
зробити висновок, що показники ефек-

тивності державного управління, як сту-
пеня цілеспрямованого впливу на об’єк-
ти управління в соціально-економічній 
сфері (зокрема, зростання інвестицій, 
поліпшення демографічної ситуації, 
розвиток житлової сфери, стимулю-
вання розвитку регіональних центрів 
просторового розвитку, тобто «полюсів» 
зростання, підвищення рівня безпе-
ки особистості і охорона громадськості 
порядку), повинні бути конкретними, 
взаємопов’язаними і  оцифрованими. 
В основу даного підходу покладено ви-
значення базових напрямів діяльності 
за такими фінансово-цільовими бло-
ками як розвиток людського потенці-
алу, економічний розвиток, розвиток 
інфраструктури, розвиток територій, 
ефективне управління власністю та 
фінансами, а  також ступінь цифрової 
діджиталізації та впровадження іннова-
ційних технологій в усіх сферах суспіль-
но-державного життя.

Водночас, варто зауважити, що 
розвиток цифрової економіки ха-
рактеризується системними змінами 
в  сфері державного управління, що 
призводить до виникнення протиріч 
у взаємодії нових і діючих інститутів, 
загострення фундаментальних ри-
зиків, пов’язаних з  неефективністю 
раніше проведених інституціональ-
них реформ, що мають стратегічний 
характер і  впливають на розподіл за-
вдань і вибір інституційних принципів 
цифровізації економіки. Відтак, в  да-
ний час цифрові підходи і  технології 
в  сфері державного управління зна-
ходяться на етапі активного розвитку. 
Впровадження цифрових технологій 
на основі якісних наукових положень 
та концепцій за умови оптимізації 
ризиків і  вирішення фінансових про-
блем створює базові передумови для 
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переходу до якісно-нової моделі сус-
пільного розвитку, більш відповідної 
глобальним викликам розвитку укра-
їнської економіки. 
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ 
В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена культурній дипломатії, за допомогою якої наша 
держава зможе не тільки підвищити ефективність зовнішньої політики, а й підняти 
імідж власної країни; подолати упередженість щодо України; зміцнити міжнарод-
ний престиж держави. В статті висвітлено проблеми культурної дипломатії як спо-
собу комунікації в інтересах національної безпеки України; визначено її пріоритети, 
що мають стратегічне значення для національної безпеки держави, просування її 
інтересів у світі, соціально-культурного розвитку України; запропоновано кроки для 
оптимізації функціонування політики культурної дипломатії. 

На основі аналізу вітчизняного та закордонного досвіду досліджено зміст понят-
тя «публічна дипломатія», досліджено взаємозв’язок публічної дипломатії з іншими 
напрямами комунікативістики та кращі практики застосування нової інформацій-
но-комунікаційної технології «публічна дипломатія» як механізму реалізації кому-
нікативних стратегій держав. 

Робота ґрунтується на розумінні двох важливих завдань культурної диплома-
тії. На зовнішньому напрямі – забезпечення іміджу держави й успішності її міжна-
родної політики, та на внутрішньому – зміна парадигми культури та реформування 
культурної політики, від чого залежить зміст і  якість культурного продукту. Тому 
в дослідженні приділено увагу зовнішньополітичному вимірові політики культурної 
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дипломатії та проблемі створення унікального культурного засобу для презентації 
країни за кордоном і здійснення комунікацій.

В українській культурній спільноті необхідно створити власну культурну історію 
відтворення глобального простору, наративна історія, яка буде сприйнята різними ау-
диторіями. Працюючи над цим, важливо озвучувати найактуальніші для України пові-
домлення, враховуючи важливість ідей інформаційної відповідальності, патріотизму, 
громадянської солідарності, толерантності, волонтерства. Саме вони мають вплинути 
на оновлений образ України. Це позначиться на ідентичності наступного покоління 
українців та трансформується у бік відкритості, мобільності та динамічності. 

Культурна дипломатія як інструмент «м’якої сили» визнається актуальним на-
прямком державної політики у зв’язку з необхідністю оперативно розв’язувати пи-
тання національної безпеки, позитивного міжнародного престижу, налагодження 
глобальних комунікацій.

Інституціалізація культурної дипломатії є  умовою формування політики куль-
турної дипломатії як системної та цілеспрямованої активності, яка впливатиме на 
питання національної безпеки та міжнародного іміджу, відкриє перспективи соці-
ально-культурного, економічного розвитку держави, позитивно позначиться на вну-
трішній політичній стабільності, спроможності бачити та планувати майбутнє.

Ключові слова: культурна дипломатія; публічне управління; публічна диплома-
тія; культурна антропологія; інформаційно-комунікаційна технологія, комунікатив-
на стратегія.
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CULTURAL DIPLOMACY AS A WAY OF COMMUNICATION 
IN THE INTERESTS OF UKRAINIAN NATIONAL SECURITY

Abstracts. The article is devoted to cultural diplomacy, with the help of which our 
state will be able not only to increase the effectiveness of foreign policy, but also to raise 
the image of its own country; to overcome prejudice against Ukraine; to strengthen 
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the international prestige of the state. The article highlights the problems of cultural 
diplomacy as a way of communication in the interests of national security of Ukraine; 
identified its priorities that are of strategic importance for the national security of the 
state, the promotion of its interests in the world, socio-cultural development of Ukraine; 
steps are proposed to optimize the functioning of cultural diplomacy policy.

Based on the analysis of domestic and foreign experience was defined a concept 
of «public diplomacy», researched a correlation between public diplomacy and other 
trends of Communications, and the best application practices of new information and 
communication technology «public diplomacy» as a mechanism for implementation of 
communication strategies. 

The work is based on an understanding of two important tasks of cultural diplomacy. 
On the outside – ensuring the image of the state and the success of its international policy, 
and on the inside – changing the paradigm of culture and reforming cultural policy, which 
depends on the content and quality of cultural products. Therefore, the study focuses on 
both the foreign policy dimension of cultural diplomacy policy and the problem of creating 
unique cultural content for the presentation of the country abroad and communication.

The Ukrainian cultural community needs to create its own cultural narrative for 
«transmission» in the global space, a narrative that will be perceived by different audiences. 
Working on this, it is important to voice the most relevant messages for Ukraine, given 
the importance of the ideas of information responsibility, patriotism, civic solidarity, 
tolerance, volunteerism. It is they who must influence the renewed image of Ukraine. This, 
in turn, will affect the identity of the next generation of Ukrainians: it will be transformed 
towards openness, mobility and dynamism.

Cultural diplomacy as an instrument of «soft power» is recognized as an increasingly 
important area of public policy in connection with the need to promptly address 
issues of national security, a positive international image, the establishment of global 
communications. 

Institutionalization of cultural diplomacy is a condition for the formation of cultural 
diplomacy policy as a systemic and purposeful activity, which, on the one hand, will affect 
national security and international image, and on the other  – will open prospects for 
socio-cultural and economic development, have a positive impact on domestic political 
stability, ability to see and plan for the future.

Key words: cultural diplomacy; public administration; public diplomacy; cultural 
anthropology; information and communication technology, communication strategy.
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Постановка проблеми. Пробле-
ма культурної дипломатії як страте-
гічної комунікації національної без-
пеки України є  важливою складовою 
зовнішньої та внутрішньої політики 
держави та досі є  мало вивченою на-
уковцями та вченими. Для країн, що 
розвиваються й  значно поступають-
ся у  могутності розвинутим краї-
нам, публічна дипломатія може стати 
ефективним способом заявити про 
себе, зосередити увагу громадськості 
на важливих для них питаннях, під-
вищити авторитет і  посилити вплив 
на внутрішні та міжнародні проце-
си. У  вітчизняній науковій літературі 
означену проблему повністю не ви-
рішено. Тому актуальність теми ви-
значається передусім необхідністю 
комплексно дослідити історію виник-
нення поняття «публічна дипломатія» 
та становлення публічної дипломатії 
як інформаційно-комунікаційної тех-
нології. Наступним кроком має стати 
дослідження міжнародного досвіду 
застосування публічної дипломатії 
в  процесі створення позитивного 
престижу держави. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. В  основу статті покладено 
наукові праці вітчизняних та закор-
донних науковців у галузі політології, 
дипломатії, комунікативістики та імі-
джелогії. Зокрема, враховано висно-
вки науковців щодо визначення по-
няття публічної дипломатії (Дж.Най, 
Е.Джуліон, В.Сеїдов, Є.А.Макаренко, 
О.П.Кучмій, П.Пехлеві), складових 
технологій публічної дипломатії (Дж.
Браун, Є.А.Макаренко, О.П.Кучмій, 
К.Росс), співвідношення публічної ди-
пломатії та інших напрямів комуні-
кативістики (У.Ніллс, У.Остік, Дж.Гру-
ніг, Ч.Вольф, Б.Росен), представників 

культурної антропології (Франц Боас, 
Бенедикт Рут, Маргарет Мід, Броніслав 
Малиновський, Джеймс Фрейзер, Аль-
фред Редкліф-Браун, Едвард Тайлор, 
Марсель Мосс, Люсьєн Леві-Брюль та 
Клод Леві-Стросс).

Визначення завдання: визначи-
ти зміст поняття «публічна диплома-
тія», дослідити взаємозв’язок публіч-
ної дипломатії з  іншими напрямами 
комунікативістики та кращих практик 
застосування нової інформаційно-ко-
мунікаційної технології «публічна ди-
пломатія» як механізму реалізації ко-
мунікативних стратегій держав.

Виклад основного матеріалу. 
Рішучість, з  якою українці здобули 
волю та домоглися докорінних змін, 
сколихнула міжнародне суспільство та 
привернуло увагу до України. На разі 
від українського суспільства сподіва-
ються послідовності та незламності 
на обраному шляху, реалізації реформ 
всередині країни, які мають компен-
суватися відкритістю та активністю 
у міжнародному спілкуванні.

Одним із проявів такої позиції 
держави нині виступає політика куль-
турної дипломатії. Адже вона володіє 
неабияким діапазоном можливостей 
мати вплив на проблеми національ-
ної безпеки, створення міжнародного 
престижу країни, заохочення розвит-
ку культури та економіки, збереження 
національної ідентичності, удоскона-
лення системи демократичних цін-
ностей тощо.

Культурна дипломатія  – це спря-
мованність дій, що базується на обмі-
ні ідеями, цінностями, традиціями та 
іншими сторонами культури чи іден-
тичності. Культурна дипломатія скеро-
вана на здобуття зв’язків, покращення 
соціокультурного співробітництва та 
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поширення національних інтересів на 
зовнішній арені [1, с.154].

Стратегічні комунікації визначено 
у  Воєнній доктрині України в  редак-
ції 2015 року як спрямоване на необ-
хідне використання комунікативних 
можливостей держави  – публічної 
дипломатії, зв’язків із громадськістю, 
військових зв’язків, інформаційних 
та психологічних операцій, заходів, 
спрямованих на просування цілей 
держави [2, с.23].

Культурна антропологія  – наука 
про культуру як комплекс матеріаль-
них об’єктів, ідей, цінностей, уявлень 
і  моделей поведінки у  всіх формах 
її прояву і  на всіх історичних етапах 
розвитку. В  скороченому розумінні 
культурна антропологія займається 
вивченням поведінки людини та ре-
зультатів її практичної діяльності.

Головний спектр державних суб’єк-
тів, які залучені в  реалізації страте-
гічних комунікацій на загальнодер-
жавному рівні, становлять профільні 
центральні органи виконавчої влади: 
з питань державної інформаційної по-
літики  – Міністерство інформаційної 
політики України; з  питань військо-
вої оборони держави  – Міністерство 
оборони України; з питань зовнішньої 
політики – Міністерство закордонних 
справ України; а також структури роз-
відувального та контррозвідувального 
товариства, що відповідають за інфор-
маційні та психологічні операції.

Звичайно, вся зовнішньополітична 
складова відноситься до цільових ау-
диторій стратегічного впливу покла-
дається на Міністерство закордонних 
справ та весь наявний у  державі ін-
струментарій зовнішньополітичного 
становища. Водночас сьогодні цей ін-
струментарій ширший, ніж діяльність 

зовнішньополітичного відомства дер-
жави. Одним з  інструментів, який все 
активніше застосовують держави для 
оптимізації своєї зовнішньополітич-
ної діяльності, є публічна дипломатія, 
яку Верховний представник Європей-
ського Союзу з  питань закордонних 
справ Ф. Могеріні назвала «інтеграль-
ною частиною зовнішньої політики» 
[3, с.115].

До ключових інструментів куль-
турної дипломатії зараховують:

• програми освітніх обмінів (для 
вчених, науковців, аспірантів та сту-
дентів);

• організація внутрішнього та зо-
внішнього туризму;

• програми відвідання країни іно-
земними послами;

• популяризація мови держа-
ви у  світі та сприяння вивченню цієї 
мови іноземними аудиторіями;

• поширення знань про державу, 
її культуру, а також проведення куль-
турних заходів та обмінів (у тому числі 
переклад та поширення книг націо-
нальних видавців);

• забезпечення широкого спектра 
мовлення (радіо, телебачення, мережа 
Інтернет) для закордонних аудиторій;

• популяризація та поширення на-
ціональної кухні в Європі та світі;

• популяризація сучасної музики 
українських груп та виконавців, на-
родної музики та фольклору;

• створення легкого доступу іно-
земним громадянам до інформації 
про історію, звичаї та традиції Украї-
ни;

• організація представлення Укра-
їни на міжнародних виставках та фо-
румах, літературних вечорах та інших 
художніх заходах;
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• висвітлення України як держави 
високих спортивних та культурних до-
сягнень;

• брендинг всіх культурних здо-
бутків українців та тих, що були знай-
дені на території сучасної України як 
українських;

• відстоювання інтересів Украї-
ни в міжнародних суперечках у сфері 
культури.

Однак, у межах культурної дипло-
матії розвиваються й  інші тематичні 
напрями, які часто набувають само-
стійного змісту та власного виміру до-
сліджень. Яскравим прикладом такого 
напряму є культурна антропологія.

Традиційно виділяють три ключові 
характеристики культурної диплома-
тії: широта, тобто охоплення залуче-
них заходів, ненасильство та непоміт-
ність. Однак сьогодні для дослідників 
залишається відкритим запитання: 
якою мірою культура України пов’яза-
на з культурною дипломатією та яким 
є враження від діяльності міжнародної 
культурної дипломатії загалом.

Крім того, так само не повною мі-
рою визначено взаємозв’язок між куль-
турною та публічною дипломатією. 
Сьогодні культурна дипломатія часті-
ше за все сприймається як складова 
публічної дипломатії, в тому числі така 
практика існує в  Україні. Наприклад: 
«Україна як бренд» Ольги Жук і «Нова 
культурна дипломатія» у МЗС [4, с. 22].

Порівняльні дослідження по-
казують, що культурна дипломатія 
є  одночасно новітнім та стародавнім 
терміном у світі дипломатії. Це пояс-
нюється тим, що, з  одного боку, пер-
ші приклади культурної дипломатії 
можна знайти ще у відносинах держав 
у  другому-третьому тисячоліттях до 
нашої ери, а з іншого – як самостійне 

явище її почали досліджувати лише 
після Другої світової війни [5, с. 324].

Водночас коли йдеться про ціле-
спрямовану практику застосування 
«культури» для досягнення зовніш-
ньополітичних цілей, відомі дослідни-
ки такі як К. Гамільтон та Р. Лангхорн 
пропонують звернутись до діяльності 
місіонерів середньовічної Візантії, які 
поширювали не лише релігійні док-
трини, а  й  погляди на світ загалом, 
певні ідеї, вірування та порядки.

Вважається, що в  сучасній історії 
першою до практики цілеспрямова-
ного використання культурної дипло-
матії звернулась Франція. Завдяки 
зусиллям французького дипломата П. 
Кабмона було утворено Французький 
Інститут з філіалом у Барселоні, який 
мав на меті просування французької 
мови, а під час Першої світової війни 
у структурі МЗС Франції з’явились ата-
ше з культури, а трохи пізніше – окре-
мий Директорат з  культурних відно-
син [6, с. 245].

Як вже зазначалося, системні до-
слідження у сфері «культурної дипло-
матії» почали з’являтися лише після 
Другої світової війни. Тоді дослідники 
визначали культурну дипломатію як 
«досягнення цілей зовнішньої полі-
тики через культурну комунікацію чи 
інші дипломатичні активності, пов’я-
зані з культурою» [7, с. 135].

Однак дослідник у  сфері культур-
ної дипломатії Е. Пажтінка [11, с.  152] 
зазначає, що культурна дипломатія 
в роки холодної війни реалізовувалась 
Інформаційною агенцією США. Науко-
вець акцентує увагу на тому, що понят-
тя «публічна дипломатія» все ж ширше 
за поняття «культурна дипломатія», 
оскільки, публічна дипломатія охоплює 
цілу низку заходів, які не підпадають 
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під зону відповідальності культурної 
дипломатії. Такий підхід загалом є тра-
диційним у дослідників культурної ди-
пломатії, але тоді виникає запитання, 
яке потребує подальших досліджень, 
які ще елементи публічної дипломатії 
існують, крім культурної.

Стан міністерства культури дослі-
джує невирішену проблему ставлен-
ня людей до культури в  нашій країні. 
Культура фінансується за принципом 
залишковості коштів. З іншого боку, 
коли вони таки до Міністерства куль-
тури доходять, то відразу потрапляють 
в  корупційні схеми. Ніхто не розуміє, 
що насправді через культуру можна 
провести реформи набагато швидше, 
ніж навіть через освіту. Освіта  – це 
дуже повільний та консервативний 
процес, тоді коли культура діє безпосе-
редньо на емоцію, що гарно запам’я-
товується. 

Ось, наприклад, яскравий приклад 
того, як культура впливає на реформи. 
У  мега містах існує проблема зі вста-
новленням пам’ятників, пам’ятних 
знаків, меморіальних дощечок, що 
дуже агресивно втручається в історич-
ну та архітектурну сферу. Проблема 
в тому, що немає процедури встанов-
лення таких речей  – прозорої, кон-
курсної, відбіркової. Люди фактично 
не беруть в  цьому участі, але ж мова 
йде про публічний простір, а він нале-
жить громаді. Врешті-решт, ситуація 
з пам’ятниками дійшла до такої межі, 
коли за короткий термін з’явився 
пам’ятник Кульчицькому, який з влас-
ної ініціативи зробив спонсор у пода-
рунок для громади міста.

Створення стратегії розвитку вели-
кого міста вже давно є нагальною про-
блемою. Взагалі є  сорок вісім різних 
стратегій, з них одна працює – страте-

гія конкурентоспроможності, яка ак-
центує увагу на туризмі та ІТ-техноло-
гіях [8, с. 245]. 

В деяких стратегіях немає місця 
культурі. Так туризм розвинувся до 
такого рівня, що він має розбіжність 
з культурними цінностями. Він експлу-
атує культуру, починаючи від пам’яток 
і закінчуючи людським капіталом, але 
нічого нового не додає. Виходить, що 
розвивається лише центр міста, а  на 
околицях взагалі нічого не відбуваєть-
ся. Отже, потрібна стратегія, яку ніхто, 
крім нас, не зможе написати. 

Сьогодні можна відчути настрій 
негативно настроєних людей з  при-
воду того, що відбувається в  суспіль-
стві, але деякі позитивні зміни є після 
Майдану. Люди повірили в те, що вони 
можуть зробити щось власними рука-
ми та буде відмінний результат. Яскра-
вим прикладом є  греко-католицька 
громада у  Львові, яка зіштовхнулася 
зі справжньою полікультурністю, не 
з  книжковою, про яку всі говорять: 
мовляв, ми добре жили з  поляками, 
євреями, німцями. Такої полікуль-
турності вже не існує, натомість в мі-
сто приїхали жити кримські татари, 
в  яких інша релігія, яка вимагає бу-
дівництво мечетей. В  них є  діти, які 
підуть до школи та будуть взаємодіяти 
з нашими дітьми, а вчителі мають при 
цьому вміти культурно розв’язува-
ти конфлікти, які можуть виникнути. 
Наразі в  Україні здійснюються окре-
мі кроки щодо підтримки публічної 
та культурної дипломатії на загаль-
нодержавному рівні. В  Міністерстві 
закордонних справ України вперше 
в історії відомства створено Управлін-
ня публічної дипломатії, у  структурі 
якого є спеціальний підрозділ з куль-
турної дипломатії. Це стало важливим 
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кроком для зміцнення можливостей 
України у  сфері стратегічних комуні-
кацій. Водночас експерти констату-
ють, що для повноцінної реалізації 
заходів у цій сфері потрібна додаткова 
увага держави та створення специфіч-
них інституцій культурної дипломатії. 
Проблематика культурної дипломатії 
наголошує на ключових факторах, які 
істотно впливають на ефективність 
діяльності таких інституцій, за умови, 
що є  чітка та зрозуміла державна фі-
нансова підтримка:

• підпорядкованість зовнішньопо-
літичному відомству держави;

• популяризація мови та надання 
послуг з її вивчення;

• ретрансляція цінностей  – укра-
їнських і загальноєвропейських;

• відповідність культурним запи-
там країни перебування;

• налагодження довготривалих 
зв’язків та розвиток продуктивного 
партнерства;

• підтримка сучасної культури та 
мистецтва;

• мережева структура;
• підтримка літературних проєк-

тів та книговидання.
Діяльність інститутів культурної 

дипломатії передбачає вихід за межі 
дипломатичних заходів, підтримку 
гастрольної діяльності, сприяння роз-
витку різноманітних напрямів куль-
тури та мистецтва, таких як: кінема-
тограф, театр, візуальне мистецтво, 
музика, архітектура та урбанізм, му-
зейна справа.

Функціонування таких установ 
потребує спеціалістів з культурної ди-
пломатії як для державного сектору, 
так і  для приватного й  громадсько-
го. Мова йде про фахівців, які здатні 
в усій повноті розуміти цілі та завдан-

ня культурної дипломатії, організову-
вати роботу відповідних установ, фор-
мувати їхню стратегічну політику та 
розуміти роль культурної дипломатії 
у  загальній системі стратегічних ко-
мунікацій держави. 

Підготовка таких фахівців має ста-
ти пріоритетом для українських ВНЗ, 
які готують кадри безпосередньо для 
сфери культури, де цей напрям може 
бути ініційований та набути практич-
ного виміру. Наприклад: Київський 
національний університет культури та 
мистецтв, Національна академія ке-
рівних кадрів культури та мистецтв, 
тощо. Тому ми рекомендуємо ініцію-
вати створення єдиного спеціалізова-
ного курсу Культурної дипломатії для 
навчальних закладів України із залу-
ченням представників різних україн-
ських громад світу.

Вивчення досвіду європейських 
інституцій культурної дипломатії та-
ких як: Британська Рада, Французь-
кий Інститут, Польський Інститут, 
Інститут Гете, Чеський центр вказує 
на особливості їх діяльності. Умовою 
їх функціонування є: всебічна дер-
жавна підтримка; підпорядкованість 
міністерствам закордонних справ; 
наявність мережевої структури функ-
ціонування; промоція мови та надан-
ня послуг з  її вивчення. Їх діяльність 
передбачає не лише іміджеві заходи, 
а  й  вплив на формування культурно-
го контенту: підтримка літературних 
проєктів та книговидання як один із 
пріоритетних напрямів їх роботи, під-
тримка сучасної культури і мистецтва, 
налагодження довготривалого парт-
нерства та реалізація колабораційних 
проєктів. Отже, основним змістом 
діяльності європейських інституцій 
культурної дипломатії є  сприяння 
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розвитку культури та міжкультурних 
комунікацій. 

Аналіз міжнародної присутності 
української культури показує пер-
спективність розбудови горизонталь-
них зв’язків між її суб’єктами. Одним 
із них є культурно-інформаційні цен-
три при дипломатичних установах. 
У  зв’язку з  перспективами впрова-
дження політики культурної диплома-
тії стоїть питання переформатування 
їх діяльності. Робота цих установ по-
винна бути оптимізована за рахунок 
мотивованих та зацікавлених кадрів. 

Іншим вагомим суб’єктом як імі-
джевої політики, так і  промоції куль-
тури України є  українські експатрі-
анти  – громади української діаспори 
і  активісти нової хвилі волонтерської 
підтримки подій, пов’язаних із Рево-
люцією Гідності та військовими діями 
на Сході України. Реальними завдан-
нями, що постають перед державою 
у  зв’язку з  необхідністю залучення 
експатріантів є створення платформи 
для дискусії, ініціювання та координа-
ція спільних проєктів з культурної ди-
пломатії, налагодження бізнес-зв’яз-
ків з  впливовими у  політичному та 
діловому світі клубами. Доцільним 
є залучення українських наукових осе-
редків, зокрема, кафедр українознав-
ства у найбільших університетах світу. 
Вони являють собою добре розгалуже-
ну мережу культурних установ Украї-
ни за кордоном. Співпраця з експатрі-
антами, з українськими громадами та 
активістами мережі «Global Ukraine» 
має бути одним із пріоритетів публіч-
ної та культурної дипломатії України. 

Розгляд трьох кейсів культурної 
присутності України за кордоном: ви-
ставка Пінзеля у  Луврі в  2012 році; 
участь України у  Франкфуртському 

книжковому форумі у 2015 році; ство-
рення Українського інституту у  Шве-
ції – дозволяє резюмувати, що високий 
результат просування та розвитку укра-
їнської культури можливий лише в разі 
залучення багатьох агентів культурної 
дипломатії таких як: Міністерства за-
кордонних справ та Міністерства куль-
тури України, незалежних митців та 
експертної спільноти, волонтерів, гло-
бальних українців-експатріантів. 

Український Інститут є  наці-
ональним проєктом на майбутнє. 
Нині держава не готова до створення 
Українського Інституту як інституції 
з  ефективною діяльністю. Нерозумін-
ня Міністерством культури місії цієї 
інституції є  відображенням відсут-
ності розуміння місії культури в  ці-
лому, неготовності до змін у  системі 
державного управління. Основними 
проблемами процесу його створення 
є: відсутність синергії органів влади; 
нерозуміння, як буде використано ре-
сурс культурно-інформаційних цен-
трів; імітація залучення експертного 
середовища та громадськості до під-
готовки супровідних документів; не-
фаховість підготовленого документу 
«Концепція створення Українського 
інституту», некоректність його назви; 
відсутність бізнес-моделі інституції та 
аналітичної бази. 

Процес створення Українського 
Інституту варто розглядати як важ-
ливий етап адвокації культури, зміни 
ставлення до неї з боку держави і  су-
спільства. Очікуваним результатом 
складного і  тривалого процесу інсти-
туалізації української культурної ди-
пломатії, окрім запуску Українського 
Інституту, є створення платформи ін-
ституцій, яка забезпечить послідовну 
і  системну роботу з продукування су-
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часного образу України, цікавого для 
потенційних партнерів, трансляції 
українських меседжів світові, розбу-
дови культурних комунікацій. 

Гострим є  питання якості контен-
ту, яким Україна буде представлена 
в  міжнародних культурних комуніка-
ціях. Серед пріоритетів його форму-
вання такі напрямки, як книговидан-
ня і  переклади, сприяння розвитку 
сучасного мистецтва та культурних 
індустрій. Актуальним завданням 
формування якісного контенту є  ви-
хід за межі популяризації культури та 
зосередження на промоційній складо-
вій, налагодженню комунікацій, під-
тримці культурного розмаїття. Одним 
із визначальних напрямів культурної 
дипломатії є розвиток її внутрішнього 
вектору, який впливає і на формуван-
ня внутрішньополітичного діалогу і на 
комунікації регіонів з  міжнародними 
відповідниками за кордоном.

Висновок. Культурна диплома-
тія є  ефективним інструментом фор-
мування престижу країни у  світі, 
впливовим засобом для забезпечен-
ня національної безпеки та оборони, 
стимулювання попиту на національ-
ний культурний продукт за кордоном, 
забезпечення розвитку багатьох сфер 
українського суспільства, створення 
додаткового каналу притоку інвести-
цій за кордону, підвищення впливу 
та результативності від проведення 
інформаційно-психологічних та спе-
ціальних операцій, а  також протидії 
інформаційно-психологічним опера-
ціям націленим на Україну збільшення 
зовнішнього та внутрішнього туриз-
му, підняття авторитету української 
влади в  очах українців та іноземців, 
чинником пришвидшення прийнят-

тя України як європейської держави 
з високим культурним розвитком.

Однак сьогодні відсутня послідов-
на позиція держави щодо впроваджен-
ня політики культурної дипломатії, їй 
бракує інструментарію, стратегії та 
інституційних засад. Це ставить перед 
державою відповідні завдання. Водно-
час можна констатувати, що запит на 
політику культурної дипломатії вже 
сформовано, як і  горизонталь для її 
впровадження. 

Стратегічні комунікації сьогодні 
є  одним з  гловних напрямків впливу 
нашої держави для досягнення та за-
хисту національних інтересів та про-
тидії інформаційно-психологічним 
операціям спрямованих на Україну. 
Культурна дипломатія відіграє в цьому 
процесі важливу роль, забезпечуючи 
не лише роботу із зовнішніми цільови-
ми аудиторіями, а й залучаючи творчу 
громадськість до процесу вироблення 
адекватного стратегічного контенту. 
Водночас все ще не дослідженим зали-
шається взаємозв’язок між публічною 
та культурною дипломатією, що є важ-
ливою методологічною проблемою, 
розв’язання якої може мати конкрет-
ний практичний нормативно-право-
вий вимір. 

Отже, культурна дипломатія стала 
вишуканий початок комплексу ціле-
спрямованих дій спрямованих на здійс-
нення обміну ідеями, інформацією, 
цінностями, традиціями, віруваннями 
та іншими аспектами культури, з  ме-
тою сприяння міжкультурному взаємо-
розумінню. Проаналізовано позитивні 
зрушення та зміни в  механізмах реа-
лізації культурної дипломатії України: 
поширення власної мови та сприяння 
її вивченню за кордоном; охорона та 
збереження культурних надбань; про-
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паганда різноманітних досягнень кра-
їн; навіювання цінностей дипломатич-
ної культури; багатогранність внеску 
інших культур і цивілізацій; культурне 
розмаїття європейського суспільства. 
Культурна дипломатія як інструмент 
публічного управління на далі сприяє 
широким можливостям інтеграції на 
користь сучасної європейської держа-
ви – України.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ У СФЕРІ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 
СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Анотація. В Україні останнім часом пенсійне забезпечення переживає глибоку 
кризу, хоча держава витрачає на пенсійне забезпечення близько 10 % виробленого на-
ціонального доходу, що за міжнародними стандартами є значним показником. Мета 
статті – виявити проблеми та перспективи удосконалення нормативно-правового 
механізму публічного управління фінансами у сфері загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування в Україні. Установлено, що нормативно-правовий ме-
ханізм публічного управління фінансами у сфері загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування в Україні визначають: Конституція України, закони України, норма-
тивно-правові акти Президента та Уряду, міжнародні угоди та договори. На підставі проведеного 
аналізу зроблено висновок, що для розв’язання виявлених проблем нормативно-пра-
вового механізму публічного управління фінансами у сфері загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування в  Україні установлено, що перспективи його 
удосконалення пов’язані насамперед з систематизацією пенсійного законодавства; ви-
робленням та застосуванням єдиних науково-обґрунтованих методологічних підходів до 
правового регулювання у  сфері пенсійного забезпечення з  урахуванням положень 
міжнародно-правових актів, світового досвіду та дотримання принципу соціальної 
справедливості; приведенням чинних нормативно-правових актів у  відповідність 
з базовими законами, що регулюють питання фінансування пенсійного забезпечен-
ня та розмежування джерел покриття видатків.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку мають стосуватися пропо-
зицій з удосконалення інших механізмів публічного управління фінансами у сфері 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні. 

Ключові слова: нормативно-правовий механізм, публічне управління фінанса-
ми, сфера загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
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REGULATORY MECHANISM OF PUBLIC FINANCE 
MANAGEMENT IN THE SPHERE OF COMPULSORY STATE 
PENSION INSURANCE: CHALLENGES AND PROSPECTS

Abstract. Recently in Ukraine pension provision has been going through a deep 
crisis, although the state spends about 10% of the national income generated on pension 
provision, which is a significant indicator by international standards. The purpose of the 
article is to identify the problems and prospects for improving the regulatory mechanism 
of public financial management in the field of compulsory state pension insurance in 
Ukraine. It has been established that the regulatory and legal mechanism of public financial 
management in the field of compulsory state pension insurance in Ukraine is determined 
by: the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, regulatory legal acts of the President 
and the Government, international agreements and treaties. Based on the analysis, it was 
concluded that in order to solve the identified problems of the regulatory mechanism 
of public financial management in the field of compulsory state pension insurance in 
Ukraine, it was established that the prospects for its improvement are primarily associated 
with the systematization of pension legislation; development and application of unified 
scientifically grounded methodological approaches to legal regulation in the field of 
pension provision, taking into account the provisions of international legal acts, world 
experience and compliance with the principle of social justice; bringing the current 
regulatory legal acts in line with the basic laws governing the financing of pensions and 
the delineation of sources of coverage.

Prospects for further research in this direction should relate to proposals for improving 
other mechanisms of public financial management in the field of compulsory state pension 
insurance in Ukraine.

Keywords: regulatory and legal mechanism, public financial management, the sphere 
of compulsory state pension insurance.
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді. Існування гарантовано-
го державою пенсійного забезпечення 
є  ознакою цивілізованості сучасного 
суспільства. В Україні останнім часом 
пенсійне забезпечення переживає 
глибоку кризу, хоча держава витрачає 
на пенсійне забезпечення близько 10 
% виробленого національного дохо-
ду, що за міжнародними стандартами 
є значним показником. 

Особливої актуальності в  проце-
сі реформування систем пенсійного 
забезпечення набуває модернізація 
механізмів публічного управління фі-
нансами у сфері загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування. Це 
обумовлено тим, система фінансування 
пенсійного забезпечення, яка базується 
на принципах солідарності учасників 
системи та перерозподілу поточних до-
ходів, показала свою нездатність адап-
туватися до умов сьогодення. 

Пенсійне забезпечення в  Україні 
регламентується значною кількістю 
нормативно-правових актів, зокрема 
законів, що спричиняється до над-
мірного розмаїття не тільки розмірів 
пенсій із солідарної системи, скільки 
формул їх розрахунку та процедури 
призначення. Така ситуація не від-
повідає загальним правилам і  прин-
ципам пенсійного страхування, що 
є  однією з  найголовніших підстав 
продовження реформи, що включає 
удосконалення механізмів публічного 
управління, насамперед норматив-
но-правового механізму.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій щодо оптимального функці-
онування загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування, які 
здійснюють такі українські вчені, як:  
А. Бахмач, О. Васильєв, В.  Верещак,  

А. Гриненко, О. Кириленко, О. Коваль, 
О. Линдюк, Д.  Полозенко, М. Ріппа,  
І. Сазонець, А. Сидорчук, О. Соломка,  
Л. Ткаченко, В. Толуб’як, А. Федоренко, 
М. Шаварина, Н. Шаманська, С. Юрій,  
А. Якимів та інші науковці та, в  яких 
започатковано розв’язання даної про-
блеми показав, що сьогодні для Укра-
їни є  актуальним продовження на-
укових досліджень, спрямованих на 
удосконалення механізмів публічного 
управління, насамперед норматив-
но-правового механізму з  означеної 
сфери.

Мета статті  – виявити проблеми 
та перспективи удосконалення нор-
мативно-правового механізму публіч-
ного управління фінансами у  сфері 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування в Україні. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Нормативно-правовий 
механізм публічного управління фі-
нансами у сфері загальнообов’язково-
го державного пенсійного страхуван-
ня в Україні визначають: Конституція 
України, закони України, норматив-
но-правові акти Президента та Уряду, 
міжнародні угоди та договори.

Конституція України, має найвищу 
юридичну силу, визначає цілі та зміст 
усіх інших нормативно-правових ак-
тів, спрямованість діяльності органів 
законодавчої й  виконавчої гілок вла-
ди, органів місцевого самоврядуван-
ня, виконання її положень гарантуєть-
ся завдяки захисту з боку правосуддя. 
До основних прав людини за Консти-
туцією належить право на соціальний 
захист, зміст якого розкривається в ба-
гатьох статтях [1].

Понад 20 нормативно-правових 
актів, насамперед Законів України, 
певним чином регулюють питання 
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функціонування пенсійної системи. 
Основні з них:

• Основи законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування (від 14 січня 1998 р.) 
[2] визначають принципи та загальні 
правові, фінансові та організаційні 
засади загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування грома-
дян в Україні; 

• Закон України “Про пенсійне за-
безпечення” (від 5 листопада 1991  р.) 
[3] є  основоположним актом у  сфері 
пенсійного забезпечення, який гаран-
тує всім непрацездатним громадянам 
України право на матеріальне забез-
печення за рахунок коштів Пенсійного 
фонду через надання трудових і соці-
альних пенсій (так званий Закон Укра-
їни про пенсії за віком);

• Закон України “Про недержавне 
пенсійне забезпечення” (від 9  липня 
2003  р.) [4] визначає правові, еконо-
мічні та організаційні засади недер-
жавного пенсійного забезпечення 
в Україні та регулює правовідносини, 
пов’язані з цим видом діяльності;

• Закон України “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання” (від 9 липня 2003 р.) [5] визна-
чає принципи, засади та механізми 
функціонування системи загально-
обов’язкового державного пенсійно-
го страхування, призначення, пере-
рахунку та виплати пенсій, надання 
соціальних послуг за рахунок коштів 
Пенсійного фонду, які формуються 
за рахунок страхових внесків робото-
давців, бюджетних та інших джерел, 
також регулює порядок формування 
накопичувального пенсійного фонду 
фінансування за рахунок його коштів 
витрат на оплату договорів страхуван-
ня пенсій або одноразових виплат за-

страхованим особам, членам їх сімей 
та іншим особам. 

• Закон України “Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення реформу-
вання пенсійної системи” (від 8 липня 
2011р.) [6] визначає заходи подальшо-
го реформування пенсійної системи 
та збалансування солідарної системи 
пенсійного страхування, створення 
умов для подальшого удосконален-
ня системи пенсійного забезпечення 
пенсіонерів та повноцінного впрова-
дження багаторівневої пенсійної сис-
теми в України;

• Закон України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій” (від 3 жовтня 
2017 р.) [7] вносить зміни до 27 законів 
України, уточнюючи умови подальшо-
го функціонування пенсійної системи. 

Укази становлять другий за важли-
вістю вид нормативно-правових актів. 
В Україні було прийнято низку указів 
Президента про реформування систе-
ми пенсійного забезпечення, зокрема 
стосовно: (а) збільшення розміру ма-
теріальної допомоги малозабезпече-
ним громадянам; (б) соціального захи-
сту багатодітних і неповних сімей; (в) 
грошового забезпечення, підвищення 
окладів військовослужбовців, інших 
категорій осіб. Серед указів і розпоря-
джень Президента України є акти ад-
міністративно-правового характеру: 

• Указ Президента України “Про 
основні напрямки реформування пен-
сійного забезпечення в  Україні” № 291 
від 13 квітня 1998  р. [8], який охарак-
теризував стан та проблематику пен-
сійного забезпечення, серед яких: 
низький рівень пенсійного забезпе-
чення відсутність її диференціації, 
наявність пільг у пенсійному забезпе-
ченні окремих категорій працівників, 
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несвоєчасна сплата збору(внесків) до 
Пенсійного фонду, а також було визна-
чено основні цілі пенсійної реформи, 
в  тому числі запровадження багато-
рівневої пенсійної системи;

• Указ Президента України “Про 
соціальний захист населення в  умовах 
лібералізації цін” № 20 від 27 грудня 
1991  р. [9], яким вперше після при-
йняття Закону “Про пенсійне забез-
печення” був збільшений розмір дер-
жавних пенсій, призначених до 1 січня 
1992 р., на 100%;

• Стратегія національної безпе-
ки України, затверджена Указом Пре-
зидента України № 287 від 26 травня 
2015  р. [10]. Стратегія не конкретизує 
завдання щодо пенсійної системи 
держави, але зазначає (п.4.9), що ос-
новним змістом її економічних ре-
форм є створення умов для подолання 
бідності та надмірного майнового роз-
шарування в  суспільстві, наближення 
соціальних стандартів до рівня держав 
Центральної і Східної Європи – членів 
ЄС, досягнення економічних критері-
їв, необхідних для набуття Україною 
членства в ЄС.

• Стратегія сталого розвит-
ку “Україна-2020”, схвалена Указом 
Президента України №  5 від 12 січня 
2015 р. [11], передбачає реалізацію 62 
реформ і  програм розвитку держави, 
в т.ч. пенсійної реформи.

За період дії Закону “Про пенсійне 
забезпечення” [3] було прийнято біль-
ше 100 різних за назвою й  змістом 
нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів про пенсійне забезпечення 
й соціальне обслуговування громадян 
України. Ці нормативно-правові акти 
можуть конкретизувати норми зако-
нів, регламентувати порядок призна-
чення окремих видів пенсій, встанов-

лювати коло осіб, які мають право на 
пенсію, визначати умови призначення 
пенсій та інші питання. Прийняті Кабі-
нетом Міністрів нормативно-правові 
акти з питань пенсійного забезпечен-
ня мають різні напрями. Найважли-
вішими документами Кабінету Міні-
стрів України є:

• Розпорядження “Про схвалення 
Стратегії розвитку пенсійної системи” 
№ 525 від 15 грудня 2005 р. [12] (втра-
тило чинність 14.10.2009  р.). Метою 
Стратегії є  визначення перспективи 
подальшого розвитку та реформуван-
ня пенсійної системи, спрямованої на 
забезпечення фінансової стабільнос-
ті пенсійної системи, посилення дії 
страхових принципів у солідарній сис-
темі, запровадження накопичувальної 
системи пенсійного страхування та 
подальший розвиток недержавного 
пенсійного забезпечення;

• Розпорядження “Про схвалення 
Концепції подальшого проведення пен-
сійної реформи” №1224 від 14 жовтня 
2009  р. [13]. Метою Концепції є  по-
дальше ефективне та системне рефор-
мування пенсійної системи України, 
спрямоване на забезпечення рівня 
життя людей похилого віку та інших 
категорій громадян, які втратили пра-
цездатність, адекватного їх життєвим 
потребам, створення дієвих механіз-
мів захисту прав та інтересів таких 
громадян; забезпечення стабільного 
функціонування та прозорості пенсій-
ної системи;

• Розпорядження “Про схвалення 
Стратегії модернізації та розвитку 
Пенсійного фонду України на період до 
2020  р.” № 672 від 14 вересня 2016  р. 
[14]. Стратегія визначає напрями та 
завдання, спрямовані на реалізацію 
Стратегії шляхом модернізації та роз-



184

витку Пенсійного фонду. Метою Стра-
тегії є  забезпечення європейських 
стандартів функціонування та надання 
послуг, зміцнення фінансової стабіль-
ності, підвищення прозорості діяльно-
сті Пенсійного фонду, а також оптимі-
зації адміністративних видатків;

• Розпорядження “Про схвалення 
Стратегія подолання бідності” №161 
від 16 березня 2016  р. [15]. Стратегія 
передбачає виконання таких основних 
завдань: розроблення механізму залу-
чення до системи державного соціаль-
ного страхування, насамперед пенсій-
ного, заінтересованих осіб, зайнятих 
в  особистих селянських господар-
ствах; запровадження єдиних прин-
ципів нарахування пенсій та дієвих 
механізмів зменшення диспропорцій 
у розмірах пенсій, призначених у різ-
ні  роки; забезпечення реалізації під-
готовчого етапу для запровадження 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування;

• Розпорядження “Про затверджен-
ня середньострокового плану пріори-
тетних дій Уряду до 2020  р. та плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017  р.” 
№275 від 3 квітня 2017 р. [16], яким не-
відкладними кроками в  напрямі вдо-
сконалення пенсійного забезпечення 
передбачалося проведення осучаснен-
ня пенсій вже у  2017  р.; скасування 
оподаткування пенсій; збереження 
на чинному рівні базового віку вихо-
ду на пенсію за наявності достатнього 
страхового стажу, збереження права 
на достроковий вихід на пенсію для 
окремих категорій професій, зокре-
ма, артистів театрально-концертних 
та інших видовищних закладів, під-
приємств і  колективів, забезпечення 
конституційних гарантій фінансової 
незалежності судової гілки влади сто-

совно пенсійного забезпечення та до-
вічного грошового утримання суддів 
у  відставці, доцільність дотримання 
вже наданих законом на перехідних 
період гарантій щодо особливого по-
рядку нарахування пенсій окремим 
категоріям працівників.

Слід зауважити, що в  Україні за-
конодавче поле пенсійної системи ба-
зується на єдиному методологічному 
підході і забезпечує державні гарантії, 
пов’язані із забезпечення пенсійного 
страхування та забезпечення; відпові-
дальність страхувальника i страховика 
з  забезпечення прав застрахованих 
осіб. Законодавством визначено трьо-
хрівневу модель, проте функціонує 2 
рівні: солідарна система і недержавне 
пенсійне страхування, який є  недо-
статньо розвинений.

Оскільки часто вносяться зміни 
в законодавство, багато важливих пи-
тань залишаються законодавчо невре-
гульованими і  неузгодженими, норма 
одного законодавчого акту суперечить 
іншому, а це спричиняє непорозумін-
ня між органами пенсійного фонду 
(далі – ПФ) та платниками страхових 
внесків і впливає негативно на дохідну 
частину бюджету пенсійної системи. 

Суттєві зміни в законодавстві від-
булися і  стосовно дохідної частини 
пенсійної системи. На сьогодні діє 
єдиний соціальний внесок, відраху-
вання до пенсійної системи з  яко-
го складають понад 85%. У  2016 році 
суттєво знижено ставку єдиного соці-
ального внеску (з 37 до 22%). Метою 
зниження ставки єдиного соціального 
внеску було зниженням навантаження 
на фонд оплати праці, що в свою чергу 
повинно було спонукати страхуваль-
ників до виведення заробітної плати 
з  тіні. Водночас суттєвих надходжень 
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до бюджету Пенсійного фону не відбу-
лося, а збільшилися трансферти з Дер-
жавного бюджету. Тому було прийнято 
рішення підвищити соціальні стан-
дарти для працюючого населення і  у 
2017 році рівень мінімальної заробіт-
ної плати підвищено до 3200 грн. [17], 
що удвічі більше було прожиткового 
мінімуму встановленого для працез-
датних осіб.

Поглиблювали розбалансування 
бюджету ПФ у  2008-2009  рр. прийняті 
Кабінетом Міністрів України управлін-
ські рішення, та які порушували норми 
Закону України № 1058 “Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання” [5, ст. 45]. Постановами Кабінету 
Міністрів України від 16 липня 2008  р. 
№ 654 [18] та від 11 березня 2009  р. 
№198 [19] (втратила чинність 30 жовтня 
2013 р.) підвищено мінімальні пенсійні 
виплати понад розміри, встановлені ст. 
28, замість врегулювання цих питань 
у законодавчому порядку. Це зумовило 
додаткове навантаження на бюджет ПФ 
у сумі 4,1 млрд.грн [20, с. 12–13].

У 2011 р. Законом України “Про за-
ходи щодо законодавчого забезпечен-
ня реформування пенсійної системи” 
[6] продовжено реформування систе-
ми пенсійного страхування. Підви-
щено вимоги щодо страхового стажу, 
який дає право на призначення пенсії 
з 5 до 15 років, введено поетапне під-
вищення пенсійного віку для жінок, 
скасовано достроковий вихід на пен-
сію, введено обмеження щодо макси-
мального розміру пенсії.

Закон України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій” від 3 жовт-
ня 2017 р. № 2148-VIII [7], що вступив 
в силу з 11 жовтня 2017 р. продовжив 

пенсійну реформу, розпочату у  2011 
році. 

Відбулося значне спрощення пен-
сійного законодавства та незважаючи 
на вкрай важку економічну ситуацію 
та наполягання МВФ на підвищенні 
пенсійного віку (зокрема, міжнародні 
кредитори пропонували встановити 
межу на рівні 63+) вдалося зберегти 
пенсійний вік; здійснити осучаснення 
Водночас було підвищено вимоги до 
страхового стажу для виходу на пенсію. 

Починаючи з 1 січня по 31 грудня 
2018 р. право вийти на пенсію мали:

в 60 років – особи, які мають стра-
ховий стаж не менше 25  років, в  по-
дальшому необхідний страховий стаж 
буде збільшуватися щорічно на рік;

в 63  роки  – якщо страховий пен-
сійний стаж менше 25 років, але біль-
ший за 15. Тобто вийти на пенсію до 
31 грудня 2018  року можна було при 
наявності страхового стажу від 15 до 
25 років. Відповідно, у 2019 році – від 
16 до 26 років; в 2020 році – від 17 до 
27  років; у  2021 році від 18 до 28  ро-
ків і  т.д. Щорічно необхідний стаж 
буде збільшуватися на один  рік до 
2028 року.

Із 1 січня 2019  року за відсутно-
сті відповідного мінімального стажу 
(15  років) вихід на пенсію можливий 
тільки в  65  років. А до досягнення 
цього віку таким особам може бути 
призначена державна соціальна допо-
мога. Зазначена тимчасова державна 
соціальна допомога призначається ор-
ганами соціального захисту населення 
з урахуванням сукупного доходу сім’ї.

Також запроваджено нову фор-
мулу нарахування пенсій за єдиним 
підходом для “старих” і  “нових” пен-
сіонерів із використанням показника 
середньої заробітної плати на рівні 
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3764,40 грн. Відмінено оподаткуван-
ня пенсій для працюючих пенсіонерів. 
До цього часу пенсії, розмір яких пе-
ревищує 10 прожиткових мінімумів, 
оподаткувались податком на доходи 
фізичних осіб за ставкою 18% та вій-
ськовим збором за ставкою 1,5% у ча-
стині такого перевищення. З жовтня 
2017  року скасовано 15-відсоткове 
зниження пенсій працюючим пенсіо-
нерам. Із 2,3 млн. працюючих пенсіо-
нерів, які отримували пенсії у розмірі 
понад 1,5 прожиткових мінімуми для 
осіб, які втратили працездатність пен-
сії знижувалися у понад 494 тис. осіб.

Також з 1 січня 2018 р. реформою 
скасовано право на призначення пен-
сій за вислугу  років для працівників 
освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту та інших категорій. Призна-
чення пенсій за вислугу років здійсню-
ється лише для військовослужбовців.

Законом встановлено автоматич-
ну щорічну індексацію (перерахунок) 
пенсій для захисту від інфляції. Визна-
чено, що індексація буде прив’язана 
до показника зростання середньомі-
сячних зарплат за три роки – не мен-
ше ніж на 50% такого зростання і  не 
менше ніж на 50% індексу споживчих 
цін. Тому, з  одного боку, обмеження 
на рівні 50% зростання зарплати за 
три  роки  – запобіжник, який забез-
печить помірне підвищення пенсій 
і  вбереже Пенсійний фонд та бюджет 
від значних видатків. З іншого боку 
прописана в  законі норма не дозво-
ляє заморозити індексацію і  Кабінет 
Міністрів України зобов’язаний її зро-
бити. Хоч передбачалося, що індекса-
ція проводитиметься з  урахуванням 
фінансових можливостей солідарної 
системи за рішенням уряду зміни 
в нормативно-правової базі, які відбу-

лися у вересні 2020 році чітко зафіксу-
вали щорічне індексування пенсійних 
виплат з 1 березня.

Змінено вимоги до страхового ста-
жу для забезпечення гарантії виплати 
мінімального розміру пенсії за віком 
у чоловіків з 25 до 35 років, а у жінок 
з  20 до 30  років з  1 січня 2018  року. 
Переглянуто вартість  року страхового 
стажу з 1,35 до 1%. для осіб, які досягли 
віку 65 років, – у розмірі 40% мінімаль-
ної зарплати, встановленої законом 
про держбюджет на відповідний  рік 
(тобто 1489,20 грн), але не менше про-
житкового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність.

Чинна система призначення пен-
сій потребує вдосконалення. Оскільки 
існуючі в  ній недоліки вже призвели 
до серйозних проблем. По-перше, це 
критичне для пенсійної системи спів-
відношення пенсіонерів і тих, хто має 
їх утримувати. На сьогодні в  Україні 
нараховується близько 17.3 млн осіб 
працездатного віку. З них зайняті лише 
15.5 млн, а внески до Пенсійного фон-
ду сплачує ще менша кількість 11,8 мл 
осіб. По-друге, Пенсійний фонд не має 
належних ресурсів для того, аби забез-
печити гідний рівень пенсій. По-третє, 
нині нівельовано залежність розміру 
пенсії від сплачених внесків.

Наразі політичні рішення щодо 
встановлення додаткових соціальних 
гарантій пенсіонерам, що не пов’я-
зані зі страховими принципами, не 
стимулюють працездатне населення 
до офіційного працевлаштування та 
сплати внесків.

Так, у  2020 році згідно постано-
ви Кабінету Міністрів України №251 
“Деякі питання підвищення пенсій-
них виплат і  надання соціальної під-
тримки окремим категоріям населен-
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ня у 2020 році” від 01.04.2020 року [20] 
особам, які досягли 80 річного віку, 
розмір пенсійної виплати яких менше 
9205,19 грн встановлено щомісячну 
компенсаційну виплату у  розмірі до 
500 грн, а у разі наявності стажу 20 ро-
ків у жінок та 25 років у чоловіків – мі-
німальний розмір пенсійної виплати 
не може бути нижчим 2600 гривень та 
встановлення доплати 100 грн для осіб, 
які мають стаж відповідно 30/35 років, 
мінімальний розмір пенсійної випла-
ти не може бути нижчим 2100 гривень 
незалежно від віку пенсіонера. Зазна-
чені підвищення отримали понад 4 
млн осіб, або кожен третій пенсіонер.

Аналогічне підвищення в  розмірі 
400 гривень із жовтня 2021  року [21] 
планується вже пенсіонерам, які до-
сягли віку 75 років. Це стосуватиметь-
ся 0,9 млн осіб.

Тому головна мета реформи чин-
ної солідарної системи пенсійного за-
безпечення  – стимулювати працююче 
населення до сплати єдиного внеску із 
легальної заробітної плати та визначи-
ти внутрішні джерела для того, аби со-
лідарна система була самодостатньою. 

Метою пенсійних реформ є  побу-
дова в  кожній окремо взятій державі 
оновленої моделі державного регу-
лювання фінансового забезпечення 
пенсійної системи, яка б враховувала 
сучасну економічну, політичну, соці-
альну, демографічну ситуацію і відпо-
відала загальносвітовим вимогам. 

Концепцію подальшого проведен-
ня пенсійної реформи втілено в Про-
грамі діяльності Кабінету Міністрів 
України, що затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження Програми діяльності Кабі-
нету Міністрів України” від 12 червня 
2020 року № 471 [22]. Цією Програмою 

визначено короткострокові та довго-
строкові пріоритети діяльності Уряду 
серед яких:

• забезпечення щорічної індекса-
ції пенсій та надання допомоги пенсі-
онерам та іншим вразливим верствам 
населення;

• зростання рівня пенсійного за-
безпечення, у  тому числі державних 
службовців, працівників органів міс-
цевого самоврядування, журналістів, 
та запровадження справедливого ме-
ханізму нарахування виплат пенсіоне-
рам; 

• запровадження другого рівня 
(накопичувальної системи загально-
обов’язкового державного пенсійного 
страхування) з 2021 року та стимулю-
вання розвитку третього рівня пенсій-
ної реформи (системи недержавного 
пенсійного забезпечення); 

• посилення відповідальності за 
ухилення та несплату єдиного соціаль-
ного внеску, інших обов’язкових пла-
тежів до Пенсійного фонду України;

• перегляд стимулів до сплати єди-
ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування;

• забезпечення ефективного дер-
жавного нагляду за використанням 
коштів Фонду соціального страхуван-
ня та Пенсійного фонду України; 

• уніфікація та адаптація законо-
давства щодо діяльності недержавних 
пенсійних фондів до законодавства 
ЄС з метою підвищення рівня захисту 
майнових прав та інтересів учасників 
накопичувальної системи пенсійного 
забезпечення.

Очікувані показники, які плану-
ються досягти за результатами вико-
нання Програми Уряду: 

• досягнення витрат на пенсій-
не забезпечення на рівні 12 відсотків 
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валового внутрішнього продукту та 
забезпечення мінімального рівня пен-
сійного забезпечення на рівні 40 від-
сотків від отримуваного заробітку;

• щорічний перерахунок пенсій 11 
млн. пенсіонерів; 

• залучення 132 тис. працівників 
до накопичувальної системи обов’яз-
кового професійного пенсійного за-
безпечення.

Меморандум між Україною і  МВФ 
зазначає, що деякі кроки щодо урізан-
ня привілейованих пенсій були зро-
блені, але перегляд пенсійної системи, 
який відкладали протягом тривалого 
часу, вкрай необхідний. З метою скоро-
чення дефіциту Пенсійного фонду та 
подолання дисбалансів розподільчої 
системи, а також з метою досягнення 
більшої справедливості та здатності 
забезпечити адекватні пенсійні ви-
плати в  майбутньому, керівництво 
України зобов’язувалось ухвалити 
“законодавчі акти” (новий структур-
ний маяк), які дадуть змогу поступо-
во скоригувати єдиний пенсійний вік 
і надалі зменшити кількість професій, 
що підлягають достроковому виходу 
на пенсію; посилити вимоги для отри-
мання мінімальної пенсії; розширити 
базу внесків до системи соціального 
забезпечення; удосконалити ув’язу-
вання виплат і внесків, у т.ч. для заохо-
чення надання декларацій про реальні 
доходи. Меморандум підкреслює, що 
поки всі зазначені вище заходи не бу-
дуть імплементовані та пенсійна си-
стема не отримує стабільності, Укра-
їна утримується від запровадження 
другого рівня пенсійної системи. Крім 
того, необхідно запровадити додатко-
ві пенсійні виплати для стимулювання 
більш тривалої зайнятості громадян 
і  більш пізнього їх виходу на пенсію. 

Згідно з Меморандумом, реформа по-
винна сприяти економії не менше 3% 
ВВП у довгостроковому плані, в т.ч. за 
рахунок збільшення трудового стажу 
при виході на пенсію.

Висновки. Отже, для розв’язан-
ня виявлених проблем норматив-
но-правового механізму публічного 
управління фінансами у сфері загаль-
нообов’язкового державного пенсій-
ного страхування в Україні вбачаємо, 
що перспективи його удосконалення 
пов’язані насамперед з  систематиза-
цією пенсійного законодавства; ви-
робленням та застосуванням єдиних 
науково-обґрунтованих методологіч-
них підходів до правового регулюван-
ня у  сфері пенсійного забезпечення 
з  урахуванням положень міжнарод-
но-правових актів, світового досвіду 
та дотримання принципу соціальної 
справедливості; приведенням чин-
них нормативно-правових актів у від-
повідність з  базовими законами, що 
регулюють питання фінансування 
пенсійного забезпечення та розмежу-
вання джерел покриття видатків.

При розробці та застосуванні за-
конів та інших нормативно-правових 
актів, які регулюють соціальні відно-
сини і  в пенсійній сфері необхідно: 
не допускати використання норма-
тивно-правового механізму як інстру-
менту політичного впливу на пенсі-
онерів-виборців; скасувати будь-які 
виплати та доплати, призначення яких 
не пов’язано зі сплатою внесків до солі-
дарної системи, замінивши їх соціаль-
ними допомогами, що виплачуються/
фінансуються за рахунок державного 
бюджету та надаються органами со-
ціального захисту; систематизувати/
кодифікувати нормативно-правову 
базу, а  саме створити «Пенсійний ко-
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декс»; спростити механізм призна-
чення пенсій шляхом скасування «ар-
хаїчних» доплат, надбавок, підвищень, 
які не мають страхових принципів і не 
відображають вкладу особи в солідар-
ну систему впродовж його трудової 
діяльності, чітко визначивши фінан-
сово-правові основи кожного виду 
пенсійного забезпечення; скасувати 
привілеї у пенсійному забезпеченні та 
замінити їх соціальними виплатами 
або підвищенням соціальних гарантій 
впродовж трудової діяльності; врахо-
вувати фінансово-правові основи кож-
ного виду пенсії з метою забезпечення 
реальності виконання передбачених 
законодавчими та нормативно-право-
вими актами форм соціальних послуг; 
чітко визначити джерела, принципи, 
форми і  методи фінансування різних 
видів пенсійного забезпечення насе-
лення; розмежувати повноваження 
органів влади та фінансових інститу-
тів у фінансуванні заходів пенсійного 
забезпечення населення.

Перспективи подальших розвідок 
у  даному напрямку мають стосувати-
ся пропозицій з удосконалення інших 
механізмів публічного управління фі-
нансами у сфері загальнообов’язково-
го державного пенсійного страхуван-
ня в Україні. 
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON LOCAL AND 
REGIONAL GOVERNMENTS IN THE EUROPEAN UNION

Abstract. The publication is devoted to the current problem of the Covid-19 pandem-
ic. The author of the article analyzes the impact of the pandemic on local and regional 
governments in the European Union. Based on the analysis of scientific research of such 
scientists as K. Baran, W. Burek, M. Gibek, F. Morawski, J. Żochowska and others. On the 
problems of the impact of the Covid-19 pandemic on local self-government and governance 
in the EU member states, the key directions of transformation of the relevant government 
and administrative activities with the use of digitalization potential are substantiated.

He emphasizes that as a result, local governments have faced the most difficult and 
painful test of their ability to seek and achieve political, economic and social responses 
to this health crisis. The author of the article pays special attention to the dynamically 
introduced digitization, which made it possible to conduct remote meetings of individ-
ual authorities in the local government. However, it would not be possible if it were not 
for the proper preparation of this entire process, both in terms of the functioning of the 
commune and its institutions, as well as the preparation of residents to use on-line tools, 
or the implementation in a new way of compliance with the processes related to customer 
service and reprogramming thinking about new processes. The author notes that it is also 
a challenge for local governments in terms of using these experiences, introducing new 
management systems, and securing various spheres for which they are responsible against 
similar threats in the future.

The Covid-19 pandemic has also showed that local authorities began to be more im-
portant to local communities than state authorities. Local leaders turned out to be much 
more responsible and more efficient in action aimed at taking care of local communities. 
Many of the initiatives undertaken indicated not only the immediate reactions of local 
authorities, but also the strategic economic protection of both individuals and business 
entities. 

Keywords: pandemic, Covid-19 pandemic, European Union, local government.



194

Якуб Робель, 
доктор філософії в  галузі політичних наук, випускник Варшавської школи економіки, пло-
ща. Незалежності, 162, 02-554 Варшава, телефон: +48 501 955 122, e-mail: jakub.robel@o2.pl,  
https // orcid.org / 0000-0003-2717-4206

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІСЦЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
УРЯДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація. Публікація присвячена актуальній проблемі пандемії Covid-19. Автор 
статті аналізує вплив пандемії на діяльність органів місцевого та регіонального 
самоврядування Європейського Союзу. На основі аналізу наукових досліджень таких 
учених, як К. Баран, В. Бурек, М. Гібек, Ф. Моравскі, Й. Жолондковська та ін. щодо 
проблем впливу пандемії Covid-19 на місцеве самоврядування та управління в дер-
жавах-учасницях ЄС обґрунтовано ключові напрямки трансформації відповідної 
владної та управлінської діяльності з використанням потенціалу діджиталізації. 

Підкреслюється, що місцеві органи влади зіткнулися з  найскладнішим 
і  найболючішим випробуванням своєї спроможності знаходити і  досягати 
політичних, економічних та соціальних відповідей на нинішню кризу охорони 
здоров’я. Особливу увага приділяється динамічно впроваджуваній діджіталізації, яка 
дала можливість проводити дистанційні засідання окремих органів у системі органів 
місцевого самоврядування. Однак, ці новації були б неможливими, якби не гідне ор-
ганізаційне забезпечення цього процесу, як з точки зору функціонування комун (гро-
мад) та їх інститутів (установ), так і в частині підготовки жителів до використання 
он-лайн інструментів, або переосмислення регламентування процесів, пов’язаних із 
обслуговуванням споживачів у нових реаліях. Зазначається, що це також виклик для 
органів місцевого самоврядування з точки зору використання подібного управлін-
ського досвіду, впровадження нових систем управління та захисту різних сфер жит-
тєдіяльності в межах компетенції від подібних загроз у майбутньому.

Пандемія Covid-19 також продемонструвала, що місцева влада стала 
важливішою для місцевих громад, ніж державна. Місцеві лідери виявилися набагато 
відповідальнішими та ефективнішими у  діях, спрямованих на піклування про 
місцеві громади. Багато ініціатив, що вживаються, свідчать не лише про негайну 
реакцію місцевої влади, але й про стратегічний економічний захист як окремих осіб, 
так і суб’єктів господарювання.

Ключові слова: пандемія, пандемія Covid-19, Європейський Союз, місцеве 
самоврядування.
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Formulation of the problem. The 
COVID-19 pandemic has had a signifi-
cant impact on the functioning of Euro-
pean countries. Governments had to face 
the dynamic development of the coro-
navirus and often make quick decisions 
to introduce specific restrictions [1, pp. 
49-63]. Also, local governments faced the 
most difficult and painful test of their 
ability to seek and achieve political, eco-
nomic and social responses to this health 
crisis [2, pp. 9-30]. 

Analysis of recent research and 
publications. This important issue has 
not yet been elaborated on. Most of the 
previous analyzes were an attempt to in-
vestigate various aspects of the impact 
of the COVID-19 pandemic, including 
the impact of the pandemic on society 
and law (K. Baran, W. Burek, M. Gibek, 
Impact of Covid-19 on society and law. 
Selected aspects of Polish and European 
regulations. Legal Journal of Public Ad-
ministration 2020, No. 6, pp. 282-299), 
analyzes of restrictions related to, for ex-
ample, the prohibition of movement (F. 
Morawski, Prohibition of movement in 
connection with the COVID-19 pandem-
ic in the light of the constitutional right 
to move, “Przegląd Praw Publicznych” 
2020, No. 9, pp. 7-17), or the very idea of 
the rule of law in the times of Covid-19 (J. 
Żochowska, Idea of the rule of law in the 
times of COVID-19, [in:] Pańśtwo i praw 
w times of COVID-19, ed. K. Stępniak, 
Warsaw 2020, p. 16.). However, there was 
no comprehensive analysis of the impact 
of COVID-19 on local and regional gov-
ernments in European countries.

The aim of this article is to deepen 
the knowledge about the impact / actions 
as well as the responses of local and re-
gional government authorities in select-

ed European Union (EU) Member States 
to the COVID-19 pandemic.

Presenting main material. The 
main research questions posed in this 
article concern the following issues: How 
are local governments coping with the 
ongoing COVID-19 pandemic? What are 
the consequences (political, economic 
or social) of it and which of them are the 
most difficult to deal with? Has this cri-
sis affected local democracy? What chal-
lenges will local governments face in the 
post-COVID-19 era? 

COVID-19 spread quickly from Wu-
han to the rest of the world [3, pp. 52-55]. 
By the end of June 2020, it had infected 
more than 10,000,000 people and caused 
more than 500,000 deaths in almost all 
countries around the world, causing a 
global crisis worse than all previous ep-
idemics and pandemics. It began to pose 
a threat to humans at any age, but the 
elderly and adults as well as people with 
certain basic diseases turned out to be 
more at risk, and it was in these people 
that the disease was often more severe [4, 
pp. 151-155].

Citizens were informed that the vi-
rus spreads via droplets and that it could 
maintain its vital potential on the surface 
for up to several days in an appropriate 
condition. It has been argued that peo-
ple who touch these surfaces and then 
touch the face, mouth, nose and eyes can 
become infected. The possibility of fe-
cal-oral transmission was also indicated, 
which, however, has not been proven. 

The basic clinical symptoms that oc-
curred in most patients were upper respi-
ratory tract infection, fever, dry cough, 
sore throat, obstruction of the upper re-
spiratory tract, dyspnoea, headache, fa-
tigue, muscle pain and joint pain [5, pp. 
18-19]. Studies (including international 
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ones) confirm that the disease was more 
severe in people with comorbidities such 
as hypertension, chronic heart disease, 
chronic lung disease, and diabetes [6, pp. 
1-6].

According to the recommendations 
and other reports of the World Health 
Organization (WHO), the vaccination 
strategy against COVID-19 is one of the 
most effective and main methods of pre-
venting / treating the disease, which has 
become a priority for governments, in-
ternational organizations [7, pp. 317-339] 
and public health organizations around 
the world. It was recognized that vacci-
nation against COVID-19 will minimize 
the spread of the virus and reduce glob-
al morbidity and mortality, thus helping 
healthcare systems to adequately re-
spond to new epidemics [8, pp. 5-15]. 

At the end of 2019, no local govern-
ment predicted that the COVID-19 virus 
would spread worldwide within a few 
weeks. The crisis management that fol-
lowed resulted in separate solutions by 
central and regional authorities, often 
leading to inarticulate responses in the 
same country. Local authorities in the 
Member States of the European Union 
had to rethink their mode of operation 
and carry out a rapid digital transforma-
tion [9, pp. 27-46] of their modus operan-
di, which had a definite impact on both 
the administrative [10, pp. 37-48] and 
political dimension of local self-govern-
ment. And although local democracy has 
not been suspended, the relationship be-
tween executive and legislative bodies at 
the municipal level and the supervisory 
powers of municipal assemblies have 
changed significantly. Some city councils 
postponed their ordinary meetings, lim-
ited or even suspended meetings of spe-
cialist committees, and even limited pub-

lic intervention [11]. Others switched to 
remote mode, using the videoconference 
and remote voting system [12, pp. 27-46]. 

In Poland at that time the remote 
mode of the sessions of the bodies of 
local government units was not the pre-
ferred statutory form of holding meet-
ings of collective bodies, be it bodies of 
units or their internal bodies. It even 
seemed to contradict the principle of 
openness, which is a constitutional prin-
ciple defined in Art. 61 sec. 2 of the Polish 
Constitution [13]. However, the legislator 
decided to extend the new duties of the 
chairman of the council / provincial par-
liaments with regard to deciding on the 
remote form of conducting sessions and 
meetings of internal committees in the 
decision-making body, using electronic 
means of communication, including the 
live broadcast of the meeting of its mem-
bers with the possibility of discussion, 
proposing possible amendments to draft 
resolutions and voting. Thus, it should be 
considered that the provision of Art. 15 
of the Act on special solutions related to 
preventing, counteracting and combat-
ing COVID-19, other infectious diseases 
and crisis situations caused by them [14], 
constitutes an independent legal basis 
for the launch of remote sessions of bod-
ies constituting local government units. 

An important element of each ses-
sion is the correct calling of a remote ses-
sion along with the agenda, in accordance 
with the order of the chairman of the 
council [15] / provincial parliaments, but 
taking into account the current statuto-
ry conditions, i.e. ensuring the openness 
of draft resolutions and the possibility to 
become familiar with them by councilors 
and residents a given self-government 
community. 
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The introduction of the possibility 
of conducting remote sessions should 
be considered as a solution to improve 
the functioning of the constitutive and 
executive organs during a pandemic. Re-
mote sessions are exceptional solutions 
[16, pp. 91-118], therefore it is used only 
during the period of epidemic threat or 
epidemic state, although it would be 
worth considering introducing this solu-
tion permanently to the statutory regula-
tion. This regulation is of a special nature 
in relation to local government statutes, 
which mode of processing during the ses-
sion left to be regulated in the statute of 
a given local government unit. It should 
be emphasized that none of the acts of 
an extraordinary nature (e.g. the act on 
the state of natural disaster or the act on 
the state of emergency) grants the deci-
sion-making bodies of local government 
units the competence to organize ses-
sions in a remote mode during the period 
of the state of emergency. 

Therefore, it is worth emphasizing 
that the remote mode of processing of 
organs, as a rule, seems to be an opportu-
nity to legally exercise the mandate of a 
councilor, however, it may create certain 
limitations in the scope of functioning of 
organs constituting the subject of exter-
nal openness. 

It is de facto up to the chairman of the 
council / provincial parliament wheth-
er the remote mode of deliberations of 
councils / sejmiks will not limit the res-
idents’ right to access the meetings of 
collective bodies and those coming from 
general elections. The hitherto practice 
of self-government in Poland shows that 
self-government communities are try-
ing to ensure full implementation of the 
principle of openness when introducing 
a remote mode of processing at sessions 

and meetings of internal councils / pro-
vincial parliaments [17, pp. 29-36]. They 
also ensure full implementation of the 
rights and obligations of councilors, in-
cluding active participation in the work 
of bodies and open voting [18, 129-138]. 

In the Czech Republic, the pandemic 
contributed to the strengthening of co-
operation at the level of municipalities, 
cities and regions. The regional self-gov-
ernment turned out to be particularly 
involved in the fight against the virus, 
as it created an appropriate level of aid 
and effectively supported civic initiatives 
and their activities [19, p. 12]. As an ex-
ample of activity, it can be mentioned 
the launch of the production of disin-
fectants, nanomaterials and their use for 
the production of protective equipment. 
The broad, spontaneous involvement of 
the society, manifested in the sewing of 
masks, their distribution, care for seniors 
and other forms of volunteering, was 
also particularly important. Therefore, it 
should be recognized that local govern-
ments and society of the Czech Republic 
“took matters into their own hands” at 
the beginning of the epidemic, filling the 
gaps in the state’s activities, especially 
when the purchase and distribution of 
protective measures at the central level 
did not function sufficiently [20].

During the EU’s annual regional 
and local barometer (12/10/2020), Pres-
ident Ursula von der Leyen indicated 
that when the pandemic broke out, local 
governments reacted immediately to the 
threat. And Europeans know well what 
they owe to their mayors, regional presi-
dents and councilors. Therefore, regional 
and local leaders will be at the heart of 
our reconstruction efforts. The measures 
of the Next Generation EU instrument 
will be primarily aimed at strengthening 
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our health systems. Thanks to European 
funds, it will be possible to invest in new 
hospitals, better equipment and more 
resilient healthcare systems. And local 
governments will be in charge of these 
projects, and not – as yet – stuck in the 
passenger seat [21].

In 2020, many analyzes indicated 
that the pandemic would pose a signifi-
cant threat to the finances of municipal-
ities and regions throughout Europe. As 
many as 86% of cities and regions in the 
EU forecasted an increase in spending, 
while 90% expected a decrease in reve-
nues, which was to have a negative im-
pact on public investment [22]. 

In the short and medium term, lo-
cal governments were concerned about 
the “scarcity effect” associated with ris-
ing spending and falling incomes, which 
could undermine their ability to make 
public investments. On the one hand, 
86% of regions and cities expected a large 
or moderate negative impact on their 
spending, in particular on social services 
(64%) and social benefits (59%). On the 
other hand, 90% forecast a decline in in-
come [23]. 

In March 2020, the European Com-
mittee of the Regions announced the 
launch of a platform to support local 
governments across Europe in the fight 
against COVID-19. This tool was to pro-
vide local government officials with reg-
ular and practical information, e.g. on EU 
measures to resolve the crisis. The CoR 
also called for additional money for this 
purpose [24]. 

In July 2021, the Committee of the 
Regions called on the European Com-
mission to extend the flexible rules for 
EU funds. Among the postulates were the 
extension of the possibility to apply the 
100% EU co-financing rate, the extension 

of the “N + 3” rule and a temporary in-
crease in the state aid threshold [25].

The reason for these actions was that 
regions and cities were asking the Euro-
pean Commission to extend the use of 
exceptional flexibility measures to deal 
with the crisis caused by the COVID-19 
pandemic. The results of a survey con-
ducted by the European Committee of 
the Regions indicated a clear need for lo-
cal and regional authorities to extend the 
flexibility measures introduced in 2020 
to mobilize EU structural funds and state 
aid in the fight against the COVID-19 
pandemic.

According to local government offi-
cials, extraordinary rules for regions and 
cities had to be maintained to ensure 
continuity of investments in emergen-
cy situations and to implement key ini-
tiatives such as job retention programs. 
This request was included in a letter 
signed jointly by the CoR head Apostolos 
Cicikostas and the Chair of the EU Bud-
get Committee of the Committee of the 
Regions (COTER), Izabelle Boudineau, to 
the President of the European Commis-
sion Ursula von der Leyen and EU Com-
missioners [26]. 

At the time, the Committee of the Re-
gions indicated that in 2020, in the face 
of the COVID-19 pandemic, it was cities 
and regions that took on the main part 
of crisis management. Two coronavirus 
response investment initiatives (CRII 
and CRII +) introduced unique and useful 
flexibility measures to enable Cohesion 
Policy funds 2014-2020 to be used to fi-
nance measures related to the COVID-19 
pandemic, such as investments in the 
healthcare sector, support for SMEs and 
the labor market. In addition, Member 
States have started to implement the new 
REACT – EU program to support the most 
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affected EU countries and regions. Under 
this extraordinary legislative initiative, 
EUR 47.5 billion was to be made available 
through the Structural Funds [27]. 

Financial aid has undoubtedly played 
a crucial role in coping with the effects 
of the COVID-19 pandemic. However, it 
is worth noting that this coronavirus not 
only affected the economies of countries, 
but also had a fundamental impact on 
the democratization of societies: power 
and privileges, money, origin or posi-
tions did not protect against this virus0. 
On the other hand, it contributed to the 
creation of a new social order, connected 
by experience, which began to question 
values, reasons and ideologies. Social, 
economic and political differences deep-
ened rapidly, but also new divisions and 
exclusions emerged, as in the case of el-
derly and lonely people isolated at home 
or migrants unable to return to their 
countries [28].

The pandemic also showed that local 
authorities began to be more important 
to local communities than state authori-
ties. Local leaders turned out to be much 
more responsible and more efficient in 
action aimed at taking care of local com-
munities. Many initiatives indicated not 
only the immediate reactions of local au-
thorities, but also the strategic economic 
protection of both individuals and busi-
ness entities: exempting parents from 
fees for nurseries and kindergartens, 
concessions for entrepreneurs, assis-
tance for local gastronomy or support for 
hospitals (e.g. purchase of equipment, 
security measures). Delayed responses 
from local government officials triggered 
the aforementioned quick reactions, as 
well as actions covering a wide range of 
local issues. The active attitude of local 
government officials had multiple im-

pacts on local communities – it allowed 
them to strengthen local ties, increase 
the sense of the caring role of local gov-
ernments, and at the same time consti-
tuted a positive response to fear or even 
loss of trust in state institutions. Howev-
er, maintaining financial and economic 
stability and satisfying the needs of res-
idents in the long term depend not only 
on the inventiveness of local government 
officials, but also on cooperation with 
state administration bodies at the na-
tional level. 

Conclusions. Since we live in a glob-
al society, any event can spread quickly 
between individuals, from a local to a 
global scale. Diversity in the socio-polit-
ical and economic fields has made it pos-
sible to implement a variety of policies 
to mitigate the effects of the COVID-19 
pandemic and consolidate initiatives 
that develop interactions within local 
communities, increasing local democra-
cy. This is because the regional and local 
impact of the COVID-19 crisis is highly 
heterogeneous, with significant impli-
cations for both crisis management and 
policy responses. 

The COVID-19 pandemic has un-
doubtedly shown that an important 
factor is a good preparation of the dig-
itization process – both in terms of the 
functioning of the commune and its in-
stitutions, as well as the preparation of 
residents to use online tools, implement-
ing a new perception of customer service 
and reprogramming thinking about cer-
tain processes. It is also a big challenge 
for local governments in terms of us-
ing these experiences, introducing new 
management systems, securing various 
spheres for which they are responsible 
against similar threats in the future. 



200

REFERENCES:

1. Lipowicz I., Local government and gov-
ernment administration  – administration in 
conditions of uncertainty, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, No. 4.

2. Levoyer L., Drawing Up the Budgets of 
French Local Authorities During the Covid-19 
Epidemic, “Prawo Budżetowe Państwa i 
Samorządu” 2020, No. 3.

3. Michalkiewicz M., Kiersznowska Z., 
Lemiech-Mirowska E., Michalkiewicz M., The 
epidemic threat of the new coronavirus, „Tech-
nologia Wody” 2020, No. 1.

4. Wieczorek A., Seniors in the COVID-19 
era, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2020, 
No. 34.

5. Duszyński J., Afekt A., Ochab-Mar-
cinek A., Owczuk R., Pyrć K., Rosińska M., 
Rychard A., Smiatacz T., Understanding 
COVID-19. Development of the Covid-19 team 
at the President of the Polish Academy of Sci-
ences, Polska Akademia Nauk, 14 September 
2020, source: www.informacje.pan.pl/imag-
es/2020/opracowanie-covid19-14-9-2020/
ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN.pdf, 
date of access: 15.06.2021.

6. Singhal T,, A Review of Coronawirus 
Disease-2019 (COVID – 19), “Indian Journal of 
Pediatrics” 2020, No. 13.

7. Tyszkiewicz M., Council of Europe’s 
Activities Dealing with the COVID-19 Pandem-
ic, [in:] Challenges for the European system of 
human rights protection at the threshold of the 
third decade of the 21st century, ed. J. Jaskier-
nia, K. Spryszak, Toruń 2021.

8. Barczewski M., S. Sykuna, The 
COVID-19 pandemic: the multifaceted problem 
of access to vaccines and other medicinal prod-
ucts, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 2020, No. 3.

9. Kaczyńska A., Kańduła S., Przybyl-
ska J., Digital transformation from the point 
of view of local government  – selected issues, 
„Nierówności społeczne a wzrost gospo-
darczy” 2021, No. 65.

10. Dolny J., Implementation of the prin-
ciple of active participation of the parties and 

speed in administrative proceedings conducted 
by local government units in the time of the epi-
demic: practical comments, „Samorząd Teryto-
rialny” 2020, No. 6.

11. Kłucińska P., Osowski Sz., Opinion of 
the Watchdog Polska Civic Network regarding 
the prohibition of access to the sessions of the 
commune, poviat and voivodeship councils and 
the possibility of conducting online sessions, 
source: www.siecobywatelska.pl/opinia-sie-
ci-obywatelskiej-watchdog-polska-doty-
czaca-zakazow-wstepu-na-sesje-rady-gmi-
ny-powiatu-i-sejmiku-wojewodztwa, date of 
access: 31.07.2021

12. Kaczyńska A., Końduła S., Przybyl-
ska J., Digital transformation from the point 
of view of local government  – selected issues, 
„Nierówności społeczne a wzrost gospo-
darczy” 2021, No. 65.

13. Constitution of the Republic of Po-
land of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997 No. 
78 item 483).

14. Act of 21 January 2021 amending the 
Act on special solutions related to the preven-
tion and combating of COVID-19, other infec-
tious diseases and crisis situations caused by 
them, and certain other acts, Journal of Laws 
No. 2021 item 159.

15. Regulation No. 1/pr/2021 of the 
Chairman of the City Council in Proszowice 
of 17 February 2021 on holding a Session of 
the City Council in Proszowice in a remote 
mode of deliberation, source: www.proszo-
wice.pl/asp/pliki/2021/zarządzenie.pdf, date 
of access: 27.07.2021.

16. Halamska M., Kurczewski J., Ptak A., 
Local authority in a state of emergency, „Wieś i 
Rolnictwo” 2020, No. 3.

17. Jóźwiak P., About the legal possibilities 
of conducting a session of the commune council 
remotely, „Samorząd Terytorialny” 2020, n 6.

18. Glumińska-Pawlic J., Przywora B., 
Exercising the competence of the decision-mak-
ing and control body of a local government unit 
in a state of epidemic, „Samorząd Terytorial-
ny” 2020, No. 7-8.



201

19. Guast P., The Impact of the COVID-19 
Pandemic in Central and Eastern Europe, 
“Democratic Theory” 2020, Vol. 7.

20. Půta M., Late state response to the coro-
navirus pandemic – local governments took the 
initiative, source: www.forum-ekonomiczne.
pl/pozna-reakcja-panstwa-na-pande-
mie-koronawirusa-samorzady-lokalne-prze-
jely-inicjatywe/, date of access: 27.07.2021.

21. The EU’s annual regional and local 
barometer warns that a fall in incomes of more 
than 10% in regions and cities jeopardizes the 
provision of public services, source: www.cor.
europa.eu/pl/news/Pages/eu-regional-and-lo-
cal-barometr.aspx, date of access: 28.07.2021.

22. Study: The pandemic threatens the 
finances of municipalities and regions across 
Europe, source: www.teraz-srodowiskao.pl/
aktualnosci/oecd-finanse-samorzadow-pan-
demia-9570.html, date of access: 28.07.2021.

23. Ibidem.
24. Kicka M., Committee of the Regions: 

we support local governments across Europe 
in the fight against COVID-19, source: www.
samarzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/
komitet-regionow-wesprzemy-samorzady-
w-calej-europie-w-walce-z-covid-19, date of 
access: 28.07.2021

25. The Committee of the Regions called 
on the European Commission to extend the flex-
ible rules on EU funds, source: www.samor-
zad.pap.pl/kategoria/komitet-regionow/
komitet-regionow-zaapelowal-do-komis-
ji-euroejskiej-o-przedluzenie, date of access: 
28.07.2021.

26. Ibidem.
27. REACT-EU for the poorest, source: 

www.ec.europa.eu/poland/news/210121_re-
act_eu_pl, date of access: 31.07.2021.

28. Regulska J., How will the pan-
demic affect local democracy and self-gov-
ernance?, „Almanach Concilium Civitas” 
2020/2021, source: www.conciliumcivitas.pl/
almanach-concilium-civitas-2020-2021-pro-
f e s o r - j o a n n a - r e g u l s k a - j a k - p a n -
demia-wplynie-na-demokrac je- loka-
lna-i-samorzadnosc, date of access: 
31.07.2021.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Lipowicz I., Local government and gov-
ernment administration  – administration in 
conditions of uncertainty, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, No. 4.

2. Levoyer L., Drawing Up the Budgets of 
French Local Authorities During the Covid-19 
Epidemic, “Prawo Budżetowe Państwa i 
Samorządu” 2020, No. 3.

3. Michalkiewicz M., Kiersznowska Z., 
Lemiech-Mirowska E., Michalkiewicz M., The 
epidemic threat of the new coronavirus, „Tech-
nologia Wody” 2020, No. 1.

4. Wieczorek A., Seniors in the COVID-19 
era, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2020, 
No. 34.

5. Duszyński J., Afekt A., Ochab-Mar-
cinek A., Owczuk R., Pyrć K., Rosińska M., 
Rychard A., Smiatacz T., Understanding 
COVID-19. Development of the Covid-19 team 
at the President of the Polish Academy of Sci-
ences, Polska Akademia Nauk, 14 September 
2020, source: www.informacje.pan.pl/imag-
es/2020/opracowanie-covid19-14-9-2020/
ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN.pdf, 
date of access: 15.06.2021.

6. Singhal T,, A Review of Coronawirus 
Disease-2019 (COVID – 19), “Indian Journal of 
Pediatrics” 2020, No. 13.

7. Tyszkiewicz M., Council of Europe’s 
Activities Dealing with the COVID-19 Pandem-
ic, [in:] Challenges for the European system of 
human rights protection at the threshold of the 
third decade of the 21st century, ed. J. Jaskier-
nia, K. Spryszak, Toruń 2021.

8. Barczewski M., S. Sykuna, The 
COVID-19 pandemic: the multifaceted problem 
of access to vaccines and other medicinal prod-
ucts, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 2020, No. 3.

9. Kaczyńska A., Kańduła S., Przybyl-
ska J., Digital transformation from the point 
of view of local government  – selected issues, 
„Nierówności społeczne a wzrost gospo-
darczy” 2021, No. 65.

10. Dolny J., Implementation of the prin-
ciple of active participation of the parties and 



202

speed in administrative proceedings conducted 
by local government units in the time of the epi-
demic: practical comments, „Samorząd Teryto-
rialny” 2020, No. 6.

11. Kłucińska P., Osowski Sz., Opinion of 
the Watchdog Polska Civic Network regarding 
the prohibition of access to the sessions of the 
commune, poviat and voivodeship councils and 
the possibility of conducting online sessions, 
source: www.siecobywatelska.pl/opinia-sie-
ci-obywatelskiej-watchdog-polska-doty-
czaca-zakazow-wstepu-na-sesje-rady-gmi-
ny-powiatu-i-sejmiku-wojewodztwa, date of 
access: 31.07.2021

12. Kaczyńska A., Końduła S., Przybyl-
ska J., Digital transformation from the point 
of view of local government  – selected issues, 
„Nierówności społeczne a wzrost gospo-
darczy” 2021, No. 65.

13. Constitution of the Republic of Po-
land of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997 No. 
78 item 483).

14. Act of 21 January 2021 amending the 
Act on special solutions related to the preven-
tion and combating of COVID-19, other infec-
tious diseases and crisis situations caused by 
them, and certain other acts, Journal of Laws 
No. 2021 item 159.

15. Regulation No. 1/pr/2021 of the 
Chairman of the City Council in Proszowice 
of 17 February 2021 on holding a Session of 
the City Council in Proszowice in a remote 
mode of deliberation, source: www.proszo-
wice.pl/asp/pliki/2021/zarządzenie.pdf, date 
of access: 27.07.2021.

16. Halamska M., Kurczewski J., Ptak A., 
Local authority in a state of emergency, „Wieś i 
Rolnictwo” 2020, No. 3.

17. Jóźwiak P., About the legal possibilities 
of conducting a session of the commune council 
remotely, „Samorząd Terytorialny” 2020, n 6.

18. Glumińska-Pawlic J., Przywora B., 
Exercising the competence of the decision-mak-
ing and control body of a local government unit 
in a state of epidemic, „Samorząd Terytorial-
ny” 2020, No. 7-8.

19. Guast P., The Impact of the COVID-19 
Pandemic in Central and Eastern Europe, 
“Democratic Theory” 2020, Vol. 7.

20. Půta M., Late state response to the coro-
navirus pandemic – local governments took the 
initiative, source: www.forum-ekonomiczne.
pl/pozna-reakcja-panstwa-na-pande-
mie-koronawirusa-samorzady-lokalne-prze-
jely-inicjatywe/, date of access: 27.07.2021.

21. The EU’s annual regional and local ba-
rometer warns that a fall in incomes of more than 
10% in regions and cities jeopardizes the provision 
of public services, source: www.cor.europa.eu/pl/
news/Pages/eu-regional-and-local-barometr.
aspx, date of access: 28.07.2021.

22. Study: The pandemic threatens the fi-
nances of municipalities and regions across 
Europe, source: www.teraz-srodowiskao.pl/
aktualnosci/oecd-finanse-samorzadow-pan-
demia-9570.html, date of access: 28.07.2021.

23. Ibidem.
24. Kicka M., Committee of the Regions: 

we support local governments across Europe 
in the fight against COVID-19, source: www.
samarzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/
komitet-regionow-wesprzemy-samorzady-
w-calej-europie-w-walce-z-covid-19, date of 
access: 28.07.2021

25. The Committee of the Regions called 
on the European Commission to extend the flex-
ible rules on EU funds, source: www.samor-
zad.pap.pl/kategoria/komitet-regionow/
komitet-regionow-zaapelowal-do-komis-
ji-euroejskiej-o-przedluzenie, date of access: 
28.07.2021.

26. Ibidem.
27. REACT-EU for the poorest, source: 

www.ec.europa.eu/poland/news/210121_re-
act_eu_pl, date of access: 31.07.2021.

28. Regulska J., How will the pan-
demic affect local democracy and self-gov-
ernance?, „Almanach Concilium Civitas” 
2020/2021, source: www.conciliumcivitas.pl/
almanach-concilium-civitas-2020-2021-pro-
f e s o r - j o a n n a - r e g u l s k a - j a k - p a n -
demia-wplynie-na-demokrac je- loka-
lna-i-samorzadnosc, date of access: 
31.07.2021.



203



204



205



206



207



208



209



Електронне наукове видання

ЕКСПЕРТ: 
ПАРАДИГМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК

І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

EXPERT: PARADIGM OF LAW  
AND PUBLIC ADMINISTRATION

№ 4 (16) – серпень 2021

Формат 70х1001/16.
Ум. друк. арк. 16,9,63. Обл.-вид. арк. 14,48. 


