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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДЗЕРКАЛІ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

(замість передмови)

25-річчя ухвалення Конституції України, що майже спів-
пало з відзначенням 30-річчя Незалежності України, є визнач-
ною подією, а водночас і доброю нагодою для окреслення здо-
бутків та визначення перспектив конституційного розвитку 
нашої держави. 

Прийняття 28 червня 1996 року Конституції України за-
вершило оформлення новітнього етапу державності України 
й стало актом втілення права Українського народу на самови-
значення, вираженням його суверенної волі розвивати і зміц-
нювати демократичну, соціальну, правову державу. Було закрі-
плено і визначено сучасний формат конституційного ладу, но-
вітню систему суспільно-політичних цінностей та орієнтири 
розвитку держави і права України у ХХI столітті. 

Саме у впливі Конституції України на розвиток суспіль-
них процесів – формування правової системи, забезпечення 
правопорядку в державі, поведінку і правосвідомість людей, 
їхню мораль і культуру, – розкриваються її суть і суспільне 
значення.

Конституція як Основний Закон України за своєю юри-
дичною природою є актом установчої влади, що належить 
Українському народові. Прийняття Конституції Верховною Ра-
дою України означало, що у даному випадку установча влада 
була здійснена парламентом1. Водночас, установча функція 
Основного Закону полягає у конституціалізації основ право-
порядку, що втілений у відповідній конституційній моделі та 
слугує орієнтиром законодавчої розбудови правової держави. 

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення 
частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набут-
тя чинності Конституцією України) від 3 жовтня 1997 року № 4-зп/1997. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97#Text
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Окреслюючи головні цільові вектори конституційного роз-
витку, Основний Закон набуває змісту програмного політи-
ко-правового документа та, водночас, акта вищої юридичної 
сили системоутворюючого значення, як з точки зору інститу-
ційної архітектоніки суспільно-державного устрою, так і сис-
теми права.

Ухвалення Конституції України стало історичною подією 
становлення і розвитку системи вітчизняного конституціо-
налізму. Отримавши позитивну оцінку Європейської комісії 
за демократію через право (Венеційська комісія)1, вона була 
визнана одним із найкращих основних законів в Європі і сві-
ті. Зокрема, у кінцевих положеннях Висновку Венеційської 
комісії, ухваленого на її 30-му пленарному засіданні у Венеції 
7–8 березня 1997 року, зазначається, що досить тривалий пе-
ріод, який знадобився Україні як незалежній державі для при-
йняття своєї Конституції, був використаний для безперерв-
ного поліпшення тексту і що в остаточному варіанті взято до 
уваги багато коментарів, зроблених Венеційською комісією 
щодо відповідних проектів.

Конституція, з одного боку, встановлює сильну виконавчу 
владу під керівництвом Президента з широкими повноважен-
нями, а з іншого – принцип стримувань і противаг законодав-
чої, виконавчої та судової влади, який має запобігати автори-
тарним рішенням. Принципи верховенства права належним 
чином відображено у тексті Конституції2, що втілює світовий, 
насамперед європейський досвід3, та кращі національні тра-
диції, створює правову основу для всеосяжного регулювання 

1 Venice Commission. Opinion on the Constitution of Ukraine, adopted by the 
Commission at its 30th plenary meeting in Venice, on 7–8 March 1997 (CDL-INF 
(1997)002-e). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
INF(1997)002-e

2 Проблеми розвитку конституційного законодавства України : збірник 
висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської 
Комісії) : Пер. з англ. К. : Парламентське вид-во, 2010. 498 с.

3 Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному ви-
мірі. Право України. 2002. № 6. С. 1016.
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суспільних відносин у напрямі докорінного реформування 
суспільства1, встановлює концептуально важливі положення 
щодо структур громадянського суспільства2. 

Конституція України є політико-правовим актом, який 
містить державотворчий потенціал, виступає джерелом «жи-
вого права» – перетворення конституційних цінностей на пра-
вову реальність. 

В Основному Законі закріплено невідʼємні засади сучасно-
го конституціоналізму: людину визначено вищою соціальною 
цінністю, а утвердження її прав і свобод – головним обовʼяз-
ком держави; принципи верховенства права, народного суве-
ренітету, поділу державної влади, гарантованість місцевого 
самоврядування тощо. Ґрунтуючись на цих засадах, Україна 
послідовно розбудовує вітчизняну модель конституціоналіз-
му. Водночас, здобутки нашої країни є закономірним результа-
том розвитку вітчизняної конституційної традиції, формуван-
ня власного досвіду державотворення під впливом поширен-
ня парадигми конституціоналізму у світі. 

Оцінюючи значення Конституції у право-державотворчих 
процесах, необхідно відзначити особливу роль парламенту у 
здійсненні конституційних трансформацій в Україні. 

В умовах економічної кризи, погіршення соціального ста-
новища населення, радикалізації політичного життя, 16 липня 
1990 року Верховною Радою ухвалюється Декларація про дер-
жавний суверенітет України – документ, яким проголошуєть-
ся верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади 
Республіки у межах її території та незалежність і рівноправ-
ність у зовнішніх зносинах, а 24 серпня 1991 року парламен-
том приймається Акт проголошення незалежності України, 
який розпочав відлік нового етапу утвердження самостійної 
держави. 

1 Тацій В. Я., Бітяк Ю. ., Грошовий Ю. М., Цвік М. В. Конституція України – 
основа реформування суспільства. Х.: Право, 1996. С. 4.

2 Тодика Ю. Конституційні засади формування громадянського суспіль-
ства в Україні. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 1. С. 34.
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Із прийняттям Декларації про державний суверенітет 
України, Верховна Рада стає центром конституційного про-
цесу, динамізму якому надало затвердження парламентом 
10 листопада 1994 року складу Комісії з опрацювання проек-
ту нової Конституції України (Конституційної Комісії) на чолі 
з Президентом України та Головою Верховної Ради. Підготов-
лений нею проект Конституції був переданий до парламенту, 
який 5 травня 1996 року створив Тимчасову спеціальну комі-
сію для його опрацювання, що завершилося прийняттям Вер-
ховною Радою 28  червня 1996 року Конституції України.

До конституційного реформування з метою подолання 
конституційної кризи Верховна Рада України вдалася після 
Революції Гідності 2013–2014  років, прийнявши Закон «Про 
відновлення дії окремих положень Конституції України», яким 
відновила редакцію Основного Закону 1996 року з наступни-
ми змінами, що ознаменувало повернення до основ парла-
ментсько-президентської республіки. 

Саме Революція Гідності спонукала мало не кожного гро-
мадянина нашої держави вивчити та цитувати статтю 5 Ос-
новного Закону, яка визначає народ носієм суверенітету і єди-
ним джерелом влади в Україні. 

Російська агресія активізувала процес усвідомлення гро-
мадянами ролі Основного Закону у житті держави. До демо-
кратичних перетворень активно долучається громадянське 
суспільство. 

Сучасний етап конституційної модернізації України ха-
рактеризується впровадженням реформ, зумовлених євроін-
теграційними прагненнями України та зобов'язаннями, взяти-
ми відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. З 2019 року допов-
неннями до Основного Закону визначено стратегічний курс 
України на набуття повноправного членства в Європейському 
Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору.

Порядок денний конституційних перетворень передбачає 
оновлення системи правосуддя, вдосконалення конституцій-
ного визначення основних прав і свобод людини, перерозпо-
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діл повноважень органів державної влади, зокрема через де-
централізацію та розвиток місцевого самоврядування.

Актуальним залишається прийняття законів, які забезпе-
чили би реальну та ефективну реалізацію закріплених у ній 
прав і свобод. Особливо гостро стоять проблеми, повʼязані із 
боротьбою з корупцією, окупацією частини території України, 
свободою підприємницької діяльності, захистом економічної 
конкуренції, економічних та соціальних прав громадян, забез-
печенням розвитку громадянського суспільства. 

Конституція закріпила винятково важливий принцип вер-
ховенства права, – знаковий у досягненні цілей європейського 
конституціоналізму. Цей принцип реалізується у всіх правових 
сферах та інститутах, його покладено в основу конституцій-
но-правового статусу органів державної влади, основних юри-
дичних процедур, що зумовлює необхідність його належного 
втілення у вітчизняну конституційно-правову реальність. 

Головним концептом конституційного розвитку України 
є утвердження та забезпечення прав і свобод людини та їх га-
рантій. 

Питання захисту прав людини в аспекті конституційно-
го утвердження людської гідності суттєво актуалізується у 
сучасних умовах внаслідок загострення суперечностей між 
подекуди конкуруючими цінностями безпеки й прав людини. 
Особливої гостроти набувають проблеми бідності, соціально-
го розшарування, що підсилюється нерівністю, яка може за-
грожувати основам соціальної стабільності й демократичного 
розвитку країни. Тому, право на повагу до людської гідності є 
визначальним у формуванні правової політики та розвитку. 

Виконання державою головного конституційного 
обовʼязку – утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
можливе виключно на основі розвитку конституційних основ 
демократії, що і обумовлює створення збалансованої системи 
публічної влади. Демократія є універсальною засадою європей-
ського конституціоналізму, що відображена у багатьох між-
народно-правових актах і реалізується в усіх конституційних 
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державах. Розвиток інститутів прямого народовладдя є пріо-
ритетом конституційної модернізації України, а прийняття 
Виборчого кодексу та Закону «Про всеукраїнський референ-
дум» стало безсумнівним здобутком Верховної Ради України. 
Перспективи конституціоналізації форм прямого народовлад-
дя повʼязані із визначенням народної законодавчої ініціативи, 
врегулюванням питань місцевого референдуму, запроваджен-
ням нових видів громадського контролю за публічною владою 
тощо. 

Невідʼємною ознакою демократичної і правової держави 
є принцип поділу державної влади, закріплений у статті 6 Кон-
ституції України. Водночас державна влада за своєю приро-
дою є цілісним системним явищем. Єдність державної влади, 
конструктивне функціонування і взаємодія її гілок, забезпе-
чується системою стримувань і противаг, що, за Конституцією 
України, реалізується парламентсько-президентською фор-
мою правління. 

Важливим елементом конституціоналізму та складо-
вою демократичного правління є інститут парламентариз-
му. Розвиток парламентаризму відбувається шляхом пошуку 
оптимальної системи представництва і апробації виборчих 
систем, а також удосконалення процесу законотворчості, 
оптимізації механізму парламентського контролю, вироблен-
ня правил парламентської етики1.

Закономірно, що останнім часом парламентська реформа 
в Україні виступає одним із основних трендів її конституцій-
ної модернізації. Інститут парламенту стає все більш техноло-
гічним із розвитком систем електронної держави, у тому числі 
електронного парламенту та електронного урядування. Здо-
бутками останнього часу стали суспільно очікувані закони «Про 
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верхов-
ної Ради України», «Про внесення змін до статті 80 Конституції 
України (щодо недоторканності народних депутатів України)». 

1 Parliamentary Rules of Procedure. An overview. European Parliament – 
OPPD, 2010. URL: http://www.europarl.europa.eu/oppd
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Перспективними напрямами оновлення Основного Зако-
ну є зменшення конституційного складу Верховної Ради Укра-
їни, закріплення пропорційної виборчої системи, визначення 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів пар-
ламенту та уповноважених Верховної Ради України, встанов-
лення додаткових підстав дострокового припинення повнова-
жень народного депутата України. 

Незалежна й ефективна судова влада як важливий засіб 
забезпечення прав людини і верховенства права є невідʼєм-
ним елементом конституціоналізму. Головні засади правосуд-
дя і судової влади в Україні закріплено на конституційному 
рівні. У 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод та визнала юрисдик-
цію Європейського Суду з прав людини. Триває започаткована 
2016 року шляхом внесення змін до Конституції України ре-
форма судової системи, яка створила фундамент і для інститу-
ційного оновлення Конституційного Суду. 

Конституційні зміни у частині судової реформи стали не-
обхідними для утвердження незалежності судової влади, на-
самперед, шляхом її деполітизації, посилення відповідально-
сті перед суспільством, запровадження конституційних засад 
кадрового оновлення суддівського корпусу тощо. На розвиток 
конституційних новел, парламентом ухвалено новий Закон 
«Про Конституційний Суд України». Водночас, реформа потре-
бує подальших системних і цілеспрямованих заходів, реаліза-
ція яких дозволить завершити формування судової влади за 
європейським зразком, запровадити дієвий, неупереджений 
і незалежний механізм забезпечення прав і свобод громадян, 
прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб на заса-
дах загально-правових принципів (верховенства права, соці-
альної справедливості, демократизму, гуманізму, рівноправ-
ності тощо), які зумовлені рівнем розвитку світової цивіліза-
ції та загальновизнані у міжнародно-правових документах1.

1 Resolution 2358 (2021) The implementation of judgments of the European 
Court of Human Rights. URL: https://pace.coe.int/en/files/28996/html; 



13

До 30-ї річниці Незалежності України

Одним з ключових напрямків конституційної реформи 
є децентралізація та розвиток місцевого самоврядування. 
Справжня децентралізація, яка має бути запроваджена зміна-
ми до Конституції, – безпрецедентний крок в історії консти-
туційного будівництва у нашій країні. Вона має забезпечити 
остаточний відхід від «матриці радянського режиму» та за-
початкувати створення реальних можливостей для розвитку 
місцевих громад і забезпечення високих соціальних стандар-
тів життя громадян. 

Міжнародна правова доктрина, практика провідних та 
успішних держав виходять із того, що сильне місцеве само-
врядування – це основа європейської демократичної культу-
ри і запобіжник будь-яких спроб узурпації влади. Водночас, 
передаючи повноваження громадам, держава має забезпечи-
ти ефективний контроль у тих випадках, коли місцеві органи 
влади виходять за межі функціональних обовʼязків. 

Муніципальна реформа передбачає формування належ-
ної моделі місцевого самоврядування шляхом прийняття змін 
та доповнень до Конституції України з питань децентралізації 
повноважень публічної влади. Сутність муніципального ре-
формування через використання принципів та механізмів де-
централізації полягає у перерозподілі владних повноважень 
від органів виконавчої влади до органів місцевого самовряду-
вання. В основі муніципальної реформи, що базується на кон-
ституційно-правових засадах лежить трансформація органі-
зації територіальної влади у державі (оптимізація районного 
та обласного поділу, втілення дворівневої системи управління 
тощо), а також формування нових органів місцевого самовря-
дування (староста) та місцевого управління (префект). Напра-
цювання проекту конституційних змін щодо децентралізації 
продовжується. 

Конституційна регламентація місцевого самоврядування, 
визначення правового статусу його субʼєктів та органів дає 

Recommendation 2193 (2021) The implementation of judgments of the European 
Court of Human Rights. URL: https://pace.coe.int/en/files/28997/html
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можливість: визначити нормативні блоки подальшої законо-
давчої регламентації місцевого самоврядування; окреслити 
основні напрями формування державної муніципальної пра-
вової політики; співвіднести основні напрями конституційної 
регламентації інституту локальної демократії з основополож-
ними напрямами муніципального реформування. 

Оцінюючи здобутки та окреслюючи вектори конститу-
ційного розвитку, слід зазначити: Конституція – найкращий 
маркер демократичності нашої держави, втілення визнаних 
європейських цивілізаційних цінностей конституціоналізму. 

Інститут законодавства Верховної Ради України протягом 
25 років досліджує найактуальніші проблеми законодавчого 
регулювання суспільних відносин. У цій збірці викладено по-
гляди його фахівців на сучасні виклики та пріоритети розвит-
ку вітчизняного конституціоналізму. 

Бершеда Євген Романович,
В.о. директора Інституту законодавства

Верховної Ради України,
член-кореспондент НАН України,

доктор економічних наук, професор
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Андрушко Ірина Петрівна, 
головний консультант 

відділу моніторингу законодавства 
Інституту законодавства Верховної Ради України, 

кандидат юридичних наук

ВИБОРЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Незважаючи на прийняття Верховною Радою України у 
2019 році Виборчого кодексу України проблема вибору опти-
мальної виборчої системи та забезпечення стабільності ви-
борчого законодавства залишається актуальною і досі. Так, 
8 лютого 2021 року до Конституційного Суду України надійш-
ло подання від 45 народних депутатів України щодо відповід-
ності Конституції (конституційності) окремих положень Ви-
борчого кодексу України. Субʼєкти конституційного подання 
просять визнати неконституційним ІІІ розділ Виборчого ко-
дексу, яка стосується порядку організації та проведення вибо-
рів народних депутатів України.

Книгою третьою Виборчого кодексу України змінено си-
стему виборів народних депутатів України та скасовано мажо-
ритарну систему відносної більшості, за якою до дня набран-
ня чинності Виборчим кодексом України здійснювалися вибо-
ри народних депутатів України та до Верховної Ради України 
обиралися 225 народних депутатів. 

Ідея кодифікації виборчого законодавства виникла до-
сить давно. Перші згадки про потребу уніфікації і кодифікації 
виборчого законодавства прозвучали на науково – практичній 
конференції, проведеній Центральною виборчою комісією у 
1999 р1. 

1 Ключковський Ю. Б. Принципи виборчого права: доктринальне ро-
зуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : монографія. 
Київ : Ваіте, 2018. С. 683.
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На перспективність обʼєднання усіх виборчих законів 
у єдиний Виборчий кодекс України вказував Вищий адмі-
ністративний суд України1. Аналіз стану парламентського 
виборчого законодавства України: напрямки та шляхи його 
удосконалення згідно з рекомендаціями Місії ОБСЄ/БДІПЛ 
зі спостереження за виборами та Європейської комісії «За 
демократію через право» (Венеціанської комісії) було запла-
новано надіслати до Верховної Ради України для врахування 
під час законотворчої роботи з удосконалення виборчого за-
конодавства.

У Верховній Раді України за роки незалежності було за-
реєстровано декілька проектів Виборчого кодексу – у 2002, 
2009, 2010 та 2014 роках. 

Проект Виборчого кодексу 2002 року, поданий народ-
ним депутатом Жовтяком Є. Д. не було ухвалено. Починаючи 
з 2008 року велося системне розроблення проекту Виборчо-
го кодексу України (законопроект № 4234 1 від 23 березня 
2010 року). Цей проект отримав загалом схвальну оцінку Ради 
демократичних виборів Європейської комісії «За демократію 
через право» (35 те пленарне засідання, 16 грудня 2010 року) 
та безпосередньо Венеціанської комісії (85 те пленарне за-
сідання, 17–18 грудня 2010 року). У Висновку Венеціанської 
комісії № 593/2010 від 20 грудня 2010 року наводилися кон-
кретні рекомендації щодо вдосконалення окремих положень 
Виборчого кодексу України, дістали схвалення «зобовʼязан-
ня української влади реформувати виборче законодавство та 
прийняти Виборчий кодекс», а також рекомендувалося ство-
рити Робочу групу з виборчого законодавства під егідою Пре-
зидента України, що мала включити представників опозицій-

1 Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 ве-
ресня 2015 р. № 17 «Про Аналіз стану парламентського виборчого законодав-
ства України: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомендаці-
ями Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії 
«За демократію через право» (Венеціанської комісії)». URL: http://www.vasu.
gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_17_2015 
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них партій та громадянського суспільства1. Утім ці рекоменда-
ції міжнародних експертів залишилися без уваги.

У 2014 році у Верховній Раді України повернулись до ідеї 
кодифікації виборчого законодавства. У Верховній Раді Украї-
ни були запропоновані нові законопроекти Виборчого кодек-
су України № 4010а від 4 червня 2014 року, а також № 4010а 1 
від 16 червня 2014 року. 

Як було зазначено у Постанові Пленуму Вищого адміні-
стративного суду України від 18 вересня 2015 р. № 17 «Про 
Аналіз стану парламентського виборчого законодавства Укра-
їни: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомен-
даціями Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та 
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціан-
ської комісії)» сама кодифікація не розв'яже проблему стабіль-
ності виборчого законодавства: майбутній Виборчий кодекс 
не застрахований від постійних переглядів так само, як і будь-
який інший закон, якщо виборчі процедури будуть кардиналь-
но переглядалися під кожні вибори2.

Проект Виборчого кодексу України, прийнятого 
2019 року, було розроблено на основі проекту Виборчого 
кодексу України, який був розроблений робочою групою 
під керівництвом народного депутата України (на той час) 
Ю. Ключковського та був зареєстрований у Верховній Раді 
України у березні 2010 року (проект Виборчого кодексу 
України № 4234-1 від 23 березня 2010 року). Цей проект було 
зареєстровано у Верховній Раді у 2015 році і у 2017 році при-
йнято у першому читанні. Верховна Рада 9 скликання при-

1 Див. докладніше: документ СОІ-АО (2010) 047, Висновок щодо проекту 
виборчого кодексу Верховної Ради України: прийнятий Радою за демократич-
ні вибори на 35-му засіданні (Венеція, 16 грудня 2010 року) та Венеціанською 
комісією на 85-му пленарному засіданні (Венеція, 17–18 грудня 2010 року).

2 Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 ве-
ресня 2015 р. № 17 «Про Аналіз стану парламентського виборчого законодав-
ства України: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомендаці-
ями Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії 
«За демократію через право» (Венеціанської комісії)». URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/v0017760-15#Text
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йняла проект у 2019 році з пропозиціями Президента Украї-
ни. 

Як зазначено в пояснювальній записці, на необхідність 
розробки і прийняття Виборчого кодексу неодноразово звер-
тали увагу міжнародні інституції – Парламентська асамблея 
Ради Європи, Європейська Комісія «За демократію через пра-
во» (Венеціанська комісія), а також Бюро з демократичних ін-
ституцій та прав людини ОБСЄ.

Відомо, що у сучасному світі використовуються три ос-
новні моделі виборчої системи – мажоритарна, пропорційна 
та змішана, а також практикується застосування великої кіль-
кості їх різновидів. Кожна з цих систем має свої переваги та 
недоліки. 

З часу проголошення незалежності в Україні були випро-
бувані всі основні види виборчих систем. Перші демократич-
ні вибори – позачергові вибори до Верховної Ради України 
1994 р. – відбулися згідно із Законом України «Про вибори 
народних депутатів України» від 18.11.1993 р. № 3623 на ос-
нові мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості: 
450 народних депутатів обиралися по одномандатних вибор-
чих округах (450) із числа тих кандидатів, за яких проголосу-
вала абсолютна більшість виборців, тобто не менше 50 % ви-
борців, внесених до списків. 

Надалі до Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» від 18.11.1993 р. № 3623 було внесено численні змі-
ни згідно із Законами від 13.09.1995 р. № 311, від 19.09.1995 р. 
№ 334, від 07.03.1995 р. № 87, від 05.03.1997 р. № 129. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України 
від 25.10.1997 р. закріпив змішану виборчу систему, за якою 
225 народних депутатів обиралися за списками політичних 
партій і блоків (за пропорційною системою) і 225  народних 
депутатів за мажоритарною системою відносної більшості. 
Змішана виборча система передбачала вибори народних депу-
татів згідно із Законом України від 18.10.2001 р. № 2766. На її 
підставі відбулися чергові вибори 31.03.2002 р. 
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Відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів 
України» від 17  листопада 2011 р., № 4061-VI Україна знову 
повернулася до виборів народних депутатів за змішаною сис-
темою (пропорційно-мажоритарною), за якою 225 депутатів 
обиралися за пропорційною системою у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі і 225 депутатів – за ма-
жоритарною системою відносної більшості в одномандатних 
виборчих округах. 

Прийняття численних змін до Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України» (від 17 листопада 2011 р., 
№ 4061-VI) у 2014–2016 рр. призвело до розбалансування за-
конодавчого регулювання виборів й ще більше актуалізувало 
проблему стабільності законодавства про вибори народних 
депутатів та проблему вибору оптимальної виборчої системи. 
В свою чергу, Виборчий Кодекс України (від 2019 року перед-
бачає пропорційну систему з відкритими списками. 

Як показує досвід використання різних видів виборчих 
систем у різних державах світу ідеальної виборчої системи 
не існує, однак саме від типу виборчої системи залежить якіс-
ний склад і легітимність сформованого на її основі парламен-
ту. Кожна з цих систем має як переваги, так і недоліки, тому 
при виборі тієї чи іншої виборчої системи потрібно врахувати 
їх особливості. В той же час, прийняття Виборчого кодексу як 
єдиного кодифікованого акту у галузі виборчого законодав-
ства ще не гарантує його стабільності, а в дечому може навіть 
ускладнити його застосування. 

Проектом Закону України «Про внесення змін до ста-
тей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конститу-
ційного складу Верховної Ради України та закріплення пропо-
рційної виборчої системи)» передбачено закріплення у Кон-
ституції України пропорційної виборчої системи, що на наш 
погляд, теж не буде гарантувати стабільності виборчого зако-
нодавства. 
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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

На сьогодні питання конституціоналізму загалом та кон-
ституціоналізму як елементу національної правової культури 
належать до пріоритетних напрямів наукових досліджень та 
мають важливе практичне значення. Ю. С. Шемшученко з цьо-
го приводу зазначає, що наука конституційного права все ще 
не задовольняє зростаючі потреби розвитку як самої науки, 
так і практики розбудови українського конституціоналізму… 
Становище, яке склалося, вимагає рішучого розширення і по-
глиблення наукових досліджень актуальних проблем україн-
ського конституціоналізму, підвищення ефективності самої 
науки конституційного права1. 

Слід зазначити, що розробка питань конституціоналізму 
та його місця і ролі в системі національної правової культури 
мають глибокі історичні коріння. Ці питання знайшли відо-
браження в дослідженнях провідних вітчизняних і зарубіж-
них вчених, зокрема наукових працях Дж. Бʼюкенена, Г. Елле-
нека, Ф. Дюплессі-Монре, Ш. Л. Монтескʼє, М. В.  Костицького, 
І. А. Куян, В. Ф. Погорілка, О. В. Скрипнюка, П. Б. Стецюка, В. Я. Та-
ція, Ю. М. Тодики, Т. Я. Хабрієвої, В. Л. Федоренко, В. М. Шаповала, 
Ю. С. Шемшученка, Л. П. Юзькова та інших вчених.

Переважна більшість дослідників звертають увагу на тіс-
ний взаємозвʼязок ідей конституціоналізму з правовою куль-

1 Проблеми теорії конституційного права України / За заг ред. акад. НАН 
України Ю. С. Шемшученка. К. : Парл. вид-во, 2013. 616 с. С. 8.
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турою нації, народу. Це є невипадковим, оскілки правова си-
стема є важливою складовою національної правової системи. 
Зокрема, ще в часи Стародавнього Риму латинський термін 
«constututio» як юридичне поняття вживався в офіційних доку-
ментах, зокрема у словосполученні «Rem Publicum Constituere» 
(«Римський народ втановлює»). Знайшов застосування зазна-
чений термін і у наукових працях, зокрема в наукових дороб-
ках Аристотеля, включаючи його «античну конституцію». У 
подальшому, кожна юридична школа намагалася по-своєму 
витлумачити сутність і зміст конституціоналізму та його місце 
в системі національної правової культури. Представники істо-
ричної школи права вбачали в ідеях конституціоналізму вті-
лення історичних традицій і духу народу, абсолютну соціальну 
цінність демократичного суспільства. Представники природ-
ної школи права розуміли під конституцією суспільний дого-
вір, який втілює в життя волю народу. Представники позити-
вістської і нормативістської школи права вбачали в основному 
законі вираження абсолютної основоположної норми права. 
За марксистсько-ленінського підходу, що набув поширення в 
Україні за радянської доби, під конституцією було прийнято ро-
зуміти основний закон держави, що закріплював соціально-по-
літичну природу держави і повновладдя правлячого класу. Не 
зважаючи на різні підходи представників цих правових шкіл до 
визначення такого складного явища як конституціоналізм, усі 
вони обʼєктивно повʼязують існування конституціоналізму з 
відповідною правовою культурою.

Конституція України 1996 року, з урахуванням досягнень 
світової і вітчизняної наукової думки і практики конституціо-
налізму, стала втіленням національної ідеї українського наро-
ду, доказом його здатності до державотворення і правотвор-
чості. О. В. Скрипнюк зазначає, що Конституція України, як і 
більшість конституцій світу, є багатофункціональною. Вона 
здійснює, зокрема, політичну, економічну, соціальну, культур-
ну (духовну, ідеологічну) та інші галузеві і обʼєктні функції, а 
також владні функції: установчу, правотворчу, контрольну, 
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охоронну та інші конституційні функції1. Національна право-
ва культура, виступаючи невідʼємною складовою світової за-
гальної культури, що становить систему правових цінностей, 
які відображають у правовій формі стан свободи і соціальних 
цінностей людства, суспільства і особи2, має складну структу-
ру. Оскільки у загальній теорії права під правовою культурою 
розуміють якісний стан правового життя суспільства, який 
характеризується досягнутим рівнем розвитку правової сис-
теми – станом та рівнем правової свідомості, юридичної на-
уки, системи законодавства, правозастосовної практики, за-
конності і правопорядку, ступенем гарантованості і реалізації 
основних прав і свобод людини і громадянина, національна 
правова культура охоплює, зокрема, як певну систему право-
вих норм як особливих правил поведінки, що зовні відбиті у 
системі нормативно-правових актів, так і сукупність правовід-
носин, що врегульовані за допомогою правових норм, та їх су-
бʼєктів. М. В. Костицький, аналізуючи теоретико-методологіч-
ну основу правової культури, справедливо розкриває право як 
елемент культури та розглядає правову культуру у якості фе-
номену, що «поєднує соціальні ідеали і практику, моральні та 
правові цінності з практично корисною діяльністю щодо вті-
лення в життя вимог законності»3. Дійсно, є важливим, не до-
пускати диференціації між «юридичною конституцією» і «фак-
тичною конституцією», що може нівелювати на рівні сучасної 
національної правової культури цінностей конституціоналіз-
му. Важливим елементом конституціоналізму є досягнення 
якісного стану юридичної охорони та захисту основополож-
них прав і свобод людини та громадянина. Показником такого 
стану необхідно вважати не лише наявність демократичного, 

1 Скрипнюк О. В. Теорія конституції України. У кн. : Проблеми теорії кон-
ституційного права України / За заг ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. 
К  Парл. вид-во, 2013. 616 с. С. 47.

2 Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підруч. 
Х. : Еспада, 2006. 776 с. С. 648.

3 Філософія права / за ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. К. : Юрінком Ін-
тер, 2000. 334 с. С. 281. 
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гуманістичного, справедливого законодавства та його від-
повідність міжнародним правовим стандартам у сфері прав 
людини, а і існування ефективних національних правових за-
собів та процедур для захисту конституційних прав і свобод, 
зокрема і за допомогою міжнародних інституцій. 

Важливим елементом правової культури суспільства є 
ступінь впровадження у практику суспільного і державного 
життя принципів верховенства права. Одним із важливих еле-
ментів високого рівня правової культури суспільства є ефек-
тивність роботи правозастосовних, зокрема судових та інших 
правоохоронних органів. Не менш важливим є і стан розвитку 
юридичної науки, ступінь залучення вчених-юристів до розро-
блення проектів законодавчих та інших нормативно-правових 
актів і удосконалення їхнього змісту з урахуванням найкра-
щих практик демократичних країн світу.

Системне оновлення конституційного ладу і посилення 
ролі та значення Конституції України у цьому процесі як Ос-
новного закону держави потребує подальшого розвитку кон-
ституційного законодавства держави. Оскільки конституційне 
право є системоутворюючою складовою національної право-
вої системи й здійснює вплив на розвиток і функціонування 
всіх інших галузей публічного і приватного права, подальшо-
го вдосконалення потребують положення Конституції України 
щодо взаємодії норм національного і міжнародного права.

Як відомо, в умовах реалізації Україною європейських і 
євроатлантичних прагнень посилюються тенденції розвитку 
обох правових систем щодо встановлення примату міжнарод-
но-правових зобовʼязань перед нормами національного зако-
нодавства в разі їх колізії. Вирішення цієї проблеми потребує 
конституційного врегулювання щодо визначення місця норм 
міжнародного права в національній правовій системі. Потре-
бують врегулювання і питання дії в Україні загальновизнаних 
норм міжнародного права, а також міжнародно-правових зви-
чаїв. Важливим є і вирішення питання щодо місця в правовій 
системі України рішень міжнародних судів.
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ҐЕНЕЗА ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ В 

НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Правоохоронна система розцінюється як складне явище, 
комплексний багатогранний інститут, що включає низку еле-
ментів, покликаних забезпечувати непорушність прав, свобод 
та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспіль-
ства та держави, охорону власності, внутрішньої та зовніш-
ньої безпеки країни. Попри різнобічне галузеве вивчення змі-
сту і структури цієї системи, вона не втрачає теоретико-прак-
сіологічного інтересу, з огляду на відсутність чіткого норма-
тивно-правового закріплення цієї категорії, незавершеність 
процесу реформування її структурних елементів. 

У юридичній літературі триває дискусія не лише з приво-
ду трактування категорії «правоохоронна система», а й щодо 
її структурних елементів1. Більшість наукових підходів щодо 
правоохоронної системи умовно поділяють на дві групи: пра-
воохоронна система як сукупність органів, які здійснюють 
правоохоронну діяльність; правоохоронна система як складне 
явище, що структурно включає поряд із правоохоронними ор-
ганами й інші елементи. 

Підтримуючи тезу про те, що кожне поняття, термін на-
ділений своїм змістовним наповненням, а також виходячи із 

1 Дудченко О. Сутність правоохоронної системи. Підприємництво, гос-
подарство і право. 2019. № 8. С. 144–149. URL: http://www.pgp-journal.kiev.ua/
archive/2019/8/28.pdf 
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правотлумачення «системи», слід погодитися із широким ро-
зумінням правоохоронної системи і нетотожністю її із право-
охоронними органами. А також з тим, що вона являє собою ба-
гаторівневу соціальну систему, що існує в державі та обʼєднує 
органи й інститути, які на підставі та в межах правових норм 
здійснюють правоохоронну та правозахисну діяльність з ме-
тою забезпечення законності в державі1.

Поняття «правоохоронна система» не має законодавчо-
го визначення. За конституційними приписами забезпечення 
державної безпеки і захист державного кордону України по-
кладаються на відповідні військові формування та правоохо-
ронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 
визначаються законом (ст. 17 Конституції України). Окрім 
того, в Основному Законі згадуються органи правопорядку, 
які здійснюють слідчі і розшукові дії (ст. 131-1 Конституції).

Законом України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів»2 серед правоохоронних орга-
нів названі органи прокуратури, Національної поліції, служби 
безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, Національне антикорупційне бюро України, органи 
охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи 
і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи дер-
жавного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісо-
вої охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції (ч. 1 ст. 2).

Термін «правоохоронні органи» як державні органи, які 
відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції, визначався у Законі України «Про де-
мократичний цивільний контроль над воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави», який втратив чинність.

1 Дудченко О. Сутність правоохоронної системи. Підприємництво, гос-
подарство і право. 2019. № 8. С. 144–149. URL: http://www.pgp-journal.kiev.ua/
archive/2019/8/28.pdf 

2 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : За-
кон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/3781-12#Text
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Проте, такі законодавчі підходи не узгоджуються із прин-
ципом правової визначеності, адже використано терміносис-
тему «правозастосовні або правоохоронні функції», яка теж 
потребує розʼяснення (за відсутності вичерпного переліку, 
приналежність того чи іншого органу до правоохоронних ви-
кликатиме дискусію). Слід звернути увагу, що немає жодного 
державного (і не тільки державного) органу, який би у своїй 
діяльності не застосовував правові норми, тобто не виконував 
правозастосовних функцій. Такі функції виконують усі дер-
жавні органи. 

Термін «правоохоронні органи» згадується також у законах 
«Про громадянство України», «Про державну таємницю», «Про 
захист суспільної моралі», «Про заходи протидії незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
та зловживання ними», «Про контррозвідувальну діяльність», 
«Про поховання та похоронну справу», «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку та державного кордону». 

У Законі України «Про національну безпеку України»1 по-
ряд із «правоохоронними органами» вживається терміносис-
тема «органи із правоохоронними функціями», без розʼяснен-
ня цих понять. 

Окрім перелічених законів, цими термінами оперують 
численні нормативні акти Президента, Кабінету Міністрів 
України, інших центральних органів виконавчої влади, про-
куратури тощо. 

Причому поняття правоохоронної діяльності та правоохо-
ронних органів тлумачаться у них досить часто по-різному, а 
подекуди навіть суперечать одне одному.

У наукових джерелах вживається й така лексема як 
«функції правоохоронної діяльності»2.

У світі використовується поняття «law enforcement 
agency», яке не є тотожним українському аналогу «правоохо-

1 Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. 
№ 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19? 1 

2 URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/
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ронний орган». LEA – це державна служба, яка має право при-
мушувати до додержання законодавчих норм. Зазвичай, це по-
ліція і жандармерія (мілітаризована поліція).

Дослідники1 повʼязаних із правоохоронною системою пи-
тань, зазвичай, відносять до неї: 1) власне правоохоронні ор-
гани, а саме: Національну поліцію України; органи прокурату-
ри; Державну прикордонну службу; Службу безпеки України; 
Національне антикорупційне бюро України; Державну подат-
кову службу України; Управління державної охорони; Військо-
ву службу правопорядку у Збройних Силах України; органи 
і установи виконання покарань; 2) органи, які поряд із ос-
новними функціями займаються й правоохоронною діяльніс-
тю, до яких належать: органи державної лісової охорони; орга-
ни рибоохорони; Державна санітарно-епідеміологічна служба; 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державна 
екологічна інспекція; органи державного фінансового контр-
олю; Служба зовнішньої розвідки України; розвідувальний 
орган Міністерства оборони України; Державна архітектур-
но-будівельна інспекція. Окрім того, діють так звані «приват-
ні» правоохоронні інститути, до яких відносяться адвокатура, 
нотаріат, приватні детективні та охоронні структури. 

Оскільки правоохоронні органи мають у своїй діяльності 
виконувати завдання держави із захисту прав, свобод та за-
конних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства й 
держави, із можливістю застосування заходів фізичного та ін-
шого впливу, їхня діяльність має ознаки правоохоронної. Тому, 
більш влучним є розкриття усіх вказаних термінів у привʼязці 
саме до такої діяльності. Зокрема, й правоохоронні органи до-
цільно визначити крізь призму правоохоронної діяльності. 
При цьому, основною ознакою такої діяльності має бути про-
тидія адміністративним і кримінальним правопорушенням, 
притягнення до юридичної відповідальності.

1 Гаруст Ю. В., Мельник В. І. Правоохоронні органи на захисті економічної 
безпеки України: адміністративно-правовий аспект : монографія. Суми : Ви-
давничо-виробниче підприємство «Мрія», 2019. 256 с. URL: https://core.ac.uk/
download/pdf/324221809.pdf 
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Слід погодитися з тим, що нині безпосередньо правоохо-
ронними органами у вітчизняній правоохоронній системі є: 
прокуратура, Національна поліція, Служба безпеки України, 
Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне 
бюро, Бюро економічної безпеки та з певними застереження-
ми – Військова служба правопорядку у Збройних Силах Укра-
їни. Інші органи – із окремими правоохоронними функціями – 
належать до правоохоронної системи, але не можуть вважати-
ся власне правоохоронними органами. 

Правові засади організації і діяльності, статус і повнова-
ження правоохоронних органів мають законодавче забезпе-
чення1.

При цьому, Національне антикорупційне бюро України і 
Державне бюро розслідувань визначені як безпосередньо пра-
воохоронні органи; Служба безпеки України – як державний 
орган спеціального призначення із правоохоронними функці-
ями; Бюро економічної безпеки України, як орган, що, з поміж 
іншого, виконує правоохоронну функцію; а Військова служба 
правопорядку у Збройних Силах України – як спеціальне право-
охоронне формування. Щодо прокуратури і Національної полі-
ції законодавець прямо не вказує на звʼязок із правоохоронною 
діяльністю чи виконання ними правоохоронних функцій. При-
належність їх до правоохоронних органів вбачається із завдань, 
що на них покладаються, і відповідних повноважень. 

1 Про прокуратуру  Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 ; Про Національну поліцію : 
Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/580-19#Text; Про Службу безпеки України : Закон України від 
25.03.1992 р. № 2229-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-
12#Text ; Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України 
від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-
18#Text ; Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.11.2015 р. 
№ 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#top ; Про Вій-
ськову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України від 
07.03.2002 р. № 3099-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14# 
Text ; Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28.01.2021 р. 
№ 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text 
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Необхідність реформування правоохоронної системи, 
зокрема, як сегменту сектору безпеки і оборони, випливає 
і з міжнародних зобовʼязань України як члена Ради Європи. 
Україна має виконати низку рекомендацій щодо загальних 
стандартів Ради Європи стосовно правоохоронної системи 
країн-членів. Головними з них є: Рекомендація Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи 1402 (1999) «Контроль внутріш-
ніх служб безпеки в країнах-членах Ради Європи», 1713 (2005) 
«Про демократичний нагляд над сектором безпеки в краї-
нах-членах», Рекомендація Rес (2000) 19 Комітету Міністрів 
Ради Європи «Роль прокуратури в системі кримінального пра-
восуддя».

Парламентська Асамблея Ради Європи пропонує, щоб вну-
трішні служби безпеки не мали права провадити кримінальні 
розслідування, арешти та затримання, а також брати участь 
у боротьбі з організованою злочинністю, за винятком випад-
ків, коли організована злочинність явно загрожує порядку у 
демократичному суспільстві (п. 6 Рекомендацій ПАРЕ № 1402 
(1999). При цьому, єдиним завданням внутрішніх служб без-
пеки є захист національної безпеки. Внутрішнім службам без-
пеки не може бути дано дозвіл на проведення правоохорон-
них заходів, таких, як кримінальні розслідування, арешти або 
затримання. У звʼязку з високою ймовірністю перевищення 
влади в таких випадках, а також щоб уникнути дублювання 
традиційних поліцейських повноважень, таке право дається 
виключно правоохоронним органам (підпункт  «ііі» пункту Б 
Рекомендацій ПАРЕ № 1402 (1999)). Окрім того, в абзаці «b» 
підпункту «іі» пункту 10 Рекомендацій ПАРЕ 1713 (2005) за-
значено, що, враховуючи відмінності у задачах та повноважен-
нях служб безпеки та розвідувальних служб, з одного боку, і 
правоохоронних органів – з іншого, дуже важливо відобрази-
ти ці відмінності у законодавстві1.

1 Барабаш Т. Вплив реформи у сфері національної безпеки і оборони на 
кримінальний процесуальний закон. Національна безпека: моніторинг реа-
лізації законодавства України. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради 
України. 2018. 375 с. С. 220–228.
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Оскільки правоохоронна система розвивається паралель-
но із державою, а правоохоронні органи забезпечують право-
порядок, боротьбу із кримінальними, адміністративними пра-
вопорушеннями, еволюція цих обʼєктів відбувається поряд із 
розвитком державності.

Період незалежності України (з 1991 року), зазвичай, на-
зивають сучасним, новим, новітнім етапом розвитку того чи 
іншого органу, інституту, явища, системи. За ці роки націо-
нальна правоохоронна система обʼєктивно зазнала змін і про-
довжує модернізуватися. При цьому відбулося чотири спроби 
реформування цієї системи.

З 2005 року визначаються ідеологічні перетворення та 
окреслюється комплексний підхід до змін у правоохоронній 
системі1. Приведення діяльності правоохоронних органів до 
європейських стандартів із посиленням функції громадського 
контролю – стало меседжем 2006 року2. Згідно Указу Прези-
дента України3 створено Міжвідомчу комісію з питань рефор-
мування правоохоронних органів при Раді національної без-
пеки та оборони. 

Революційні трансформації почалися 2014 року під гас-
лом «Вектор безпеки – це наша впевненість у завтрашньому 
дні. У тому, що він буде мирним та щасливим. Це впевненість 
у справедливості. У тому, що жоден злочин не залишається не-
покараним. У тому, що жодна людина не може бути несправед-
ливо засудженою. У тому, що безпека інвестицій та власності є 
гарантованою»4. Значна увага української влади, суспільства, 

1 Гриценко В. Г. Становлення та розвиток правоохоронної системи Укра-
їни: історико-правовий генезис. Науковий вісник Міжнародного гуманітарно-
го університету. Сер. : Юриспруденція. 2017. № 25. С. 22–25. URL: http://www.
vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc25/8.pdf 

2 Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України 
VІ скликання. Голос України. 2007. № 223.

3 Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних 
органів : Положення від 23 травня 2005 р. № 834/2005. Офіційний вісник Укра-
їни. 2005. № 21. Ст. 1131.

4 URL: http://police-reform.khpg.org/ 
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зарубіжних партнерів приділена реформуванню міліції і ство-
ренню Національної поліції.

Аналітична доповідь «Україна 2020. Стратегія розвитку»1 
присвячена стану, проблемам і перспективам реформування 
правоохоронної системи. В ній окреслено загальні характери-
стики стану органів внутрішніх справ України; охарактеризо-
вано чинники, що зумовили відчуження міліції від суспільства 
та актуалізовано необхідність її реформування; проаналізова-
но досвід попередніх спроб реформування та проміжні резуль-
тати нинішніх реформ; сформульовано висновки та рекомен-
дації, що потребують урахування у процесі планування та реа-
лізації реформ. 

Чинний Закон України «Про Національну поліцію» 
26 разів піддавався змінам і доповненням (станом на 
15.06.2021 р.), що мають уточнюючий характер (найбіль-
ше – стосовно повноважень поліції). Двічі Конституційний 
Суд України визнавав окремі положення цього законодавчо-
го акта неконституційними: п. 3 ч. 1 статті 97 і п. 4 ч. 1 стат-
ті 97 (Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) 
чи втрати працездатності поліцейського). Нововведення, по-
вʼязані із адміністративно-територіальним устроєм держави, 
зумовили необхідність нової моделі організації діяльності 
Національної поліції, задля створення єдиного безпекового 
простору, оперативного реагування на виклики та доступно-
сті поліцейських послуг.

В цілому, вважається, що Національна поліція виконує 
свої завдання, визначені у статті 2 і нормативно-правове ре-
гулювання діяльності цього правоохоронного органу має на-
лежний рівень. При цьому, вказується на необхідність унор-
мування законодавства, зокрема, чіткого визначення прав по-
ліцейського: повноваження для здійснення своєї діяльності і 
повноваження для захисту2.

1 Україна 2020 Стратегія розвитку. URL: http://reforms.in.ua/Content/
download/2020booklet19-11_web.pdf

2 Григорій Мамка, Народний депутат України. URL: https://yur-gazeta.
com/dumka-eksperta/ 
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На розгляді парламенту перебуває низка законопроектів 
щодо внесення змін до Закону України «Про Національну полі-
цію»1. У більшості з них піднімаються питання матеріального 
забезпечення поліцейських, встановлення пільг, проведення 
навчання, лікування.

Законодавче забезпечення прокуратури (Закон 1991 р.2) 
змінилося в 2014 році3. Прокуратуру позбавлено функцій за-
гального нагляду, безпосереднього здійснення слідства, наг-
ляду за дотриманням законодавства у пенітенціарній сфері.

Новий закон містив чимало інституційних новел, спря-
мованих на децентралізацію та наближення української про-
куратури до європейських стандартів. Ці нововведення вклю-
чають нову прозору процедуру початкового добору прокуро-
рів Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією. Також розшире-
но гарантії процесуальної автономії прокурорів, вжито заходів 
щодо кращого захисту незалежності прокуратури від неправо-
мірного політичного впливу та втручання в роботу прокуро-
рів; впроваджено систему органів прокурорського самовряду-
вання.

2 червня 2016 року ухвалено Закон України «Про вне-
сення змін до Конституції України (щодо правосуддя)4. Стат-
тя 131-1 закріплює, що прокуратура здійснює: 1) підтриман-
ня публічного обвинувачення в суді; 2)  організацію і проце-
суальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення 
відповідно до закону інших питань під час кримінального 
провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і роз-
шуковими діями органів правопорядку; 3) представництво ін-

1 Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
2 Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. 1789-XII. URL: http://

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T178900.html
3 Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
4 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон 

України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1401-19#Text
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тересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом. 

Подальше реформування органів прокуратури спрямо-
вано на проведення оцінки відповідності діючих прокуро-
рів критеріям професійної компетентності, доброчесності 
та професійної етики. Так, Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо першо-
чергових заходів із реформи органів прокуратури»1 запро-
ваджує заходи, передусім повʼязані з кадровим перезаван-
таженням органів прокуратури. 2  січня 2020 р. запрацю-
вав офіс Генерального прокурора, з 11 вересня – обласні 
прокуратури, а 15 березня 2021 р. – окружні прокуратури. 
Ліквідовано військові прокуратури, зменшено максималь-
ну кількість працівників органів прокуратури. До вересня 
2021 року зупинені повноваження Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії прокурорів.

Сучасне реформування спрямовано на докорінну зміну 
стандартів діяльності органів прокуратури. За даними Офі-
су Генерального прокурора зміни відбуватимуться як у вну-
трішніх процесах (єдині стандарти, уніфікація, оптимізація, 
чесність та прозорість в оцінці та розвитку, в акценті на нав-
чанні), так і у зовнішніх процесах (в сервісній функції для су-
спільства, ефективній роботі з громадянами)2. Серед кроків 
реформи визначено: (1) Стратегію прокуратури та реоргані-
зацію органів прокуратури; (2) нову кримінальну політику 
та стандарти діяльності прокурорів; (3) прокуратуру для су-
спільства; (4) нову модель людського та організаційного роз-
витку; (5) Тренінговий центр прокурорів3.

Таким чином, починаючи з 2014 року, відбуваються інсти-
туційні реформи, спрямовані на зміцнення прокуратури, зо-

1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пер-
шочергових заходів із реформи органів прокуратури : Закон України від 
19.09.2019 р. № 113-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#Text 

2 Офіс Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/reform 
3 Там само. 
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крема: децентралізація, незалежність, підвищення рівня про-
фесіоналізму та загальне оновлення.

Діяльність Служби безпеки України (далі – СБУ) регулюється 
законом 1992 року1, до якого 44 рази внесені зміни і доповнення. 

Моніторинговий комітет Ради Європи у своїй доповіді 
про виконання обовʼязків та зобовʼязань Україною (Резолюція 
№ 1466 (2005) зазначив, що коло обовʼязків СБУ не відповідає 
вимогам ПАРЕ № 1402 (1999) та 1713 (2005) і ПАРЕ закликає 
органи влади України реформувати Службу безпеки України 
відповідно до стандартів Ради Європи, зазначених у цих Ре-
комендаціях. Відповідно до рекомендацій службам безпеки 
не слід дозволяти здійснювати кримінальні розслідування, 
арешт або затримання людей, а також їх не можна залучати 
до боротьби з організованою злочинністю, за винятком дуже 
специфічних випадків, коли організована злочинність являє 
явну загрозу вільному правопорядку демократичної держа-
ви. ПАРЄ звертає увагу на те, що коло обовʼязків СБУ не від-
повідає цим стандартам і, тому, має бути приведеним у від-
повідність до Правил, що додаються до Рекомендації № 1402 
(1999). Це вимагатиме скасування поточного правоохоронно-
го характеру СБУ і поступової передачі частини її функцій ін-
шим правоохоронним органам (пункт 177 Доповіді ПАРЕ щодо 
виконання Україною обовʼязків та зобовʼязань, у тому числі 
Резолюція ПАРЄ № 1466 та Рекомендація ПАРЄ № 1722 від 
5 жовтня 2005 року).

Особливе значення у цьому контексті набуває перефор-
матування діяльності такого важливого в системі органів 
державної влади органу, як Служба безпеки України. Про таку 
необхідність йшлося у Позачерговому посланні Президен-
та України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України» 
(2014 р.)2: «Поетапне позбавлення невластивих спеціальним 

1 Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. 
№ 2229-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text  

2 Позачергове послання Президента України «Про внутрішнє та зовніш-
нє становище України» (2014 р.). URL: https://www.president.gov.ua
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службам функцій та відповідне посилення повноважень у сфе-
рах контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, 
захисту національної державності, суверенітету та консти-
туційного ладу, демократичних цінностей суспільства зумов-
лює потребу прийняття у новій редакції Закону України «Про 
Службу безпеки України» і у Плані законодавчого забезпечен-
ня реформ в Україні1.

Реформування СБУ ще в 2008–2009 роках планувалося 
саме в напрямку руху цієї структури до сучасної спецслужби. 
Правовою основою для таких змін були Концепція реформу-
вання Служби безпеки України та Комплексна цільова програ-
ма реформування Служби безпеки України, схвалені рішен-
нями Ради національної безпеки і оборони України, і введені 
в дію Указами Президента України від 20 березня 2008 року 
та від 20 березня 2009 року, відповідно. Але після президент-
ських виборів 2010 року ці документи були відкинуті, у звʼяз-
ку із ухваленням Закону «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність 
із Конституцією України» № 2592-VI від 7 жовтня 2010 року, 
який був покликаний привести у відповідність до Конституції 
зразка 1996 року низку законодавчих актів, зокрема й Зако-
ну «Про Службу безпеки України». Однак, навіть після втрати 
чинності цим Законом, прийняття Стратегії національної без-
пеки, підтримки, в цілому, нових поглядів на діяльність Служ-
би безпеки, реформування останньої відбувалося доволі по-
вільно. 

У Стратегії національної безпеки України2 зазначалося, 
що реформа СБУ має на меті створення динамічної, укомп-
лектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої су-
часними матеріальними і технічними засобами спеціальної 
служби, здатної ефективно захищати державний суверені-

1 План законодавчого забезпечення реформ в Україні постанова Верхов-
ної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-

2 Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 
26.05.2015 р. № 287/2015. URL: https://www.president.gov.ua
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тет, конституційний лад і територіальну цілісність України. 
При цьому буде забезпечено концентрацію зусиль на: контр-
розвідувальній діяльності; нейтралізації сепаратистських та 
екстремістських рухів і організацій; забезпеченні державної 
безпеки у сферах боротьби з тероризмом, економічної, інфор-
маційної, кібернетичної безпеки; захисті державної таємниці; 
сприянні швидкому і ефективному обміну інформацією з дер-
жавами–членами НАТО, ЄС на основі взаємної довіри.

У 2018 році СБУ визнано державним органом спеціально-
го призначення з правоохоронними функціями, який забезпе-
чує державну безпеку України1. Попри цей вагомий законодав-
чий крок у напрямку реформування Служби безпеки, законо-
давчі зміни 2019–2020 рр. не стосуються переформатування 
цього державного органу. 

Указом Президента України № 392/2020 затверджено 
нову Стратегію національної безпеки України2, яка передбачає 
оптимізацію структури, функцій і чисельності Служби безпе-
ки України як спеціально уповноваженого державного органу 
у сферах контррозвідувальної діяльності та охорони держав-
ної таємниці, головного органу у загальнодержавній системі 
боротьби з терористичною діяльністю, що дасть змогу попе-
реджати, своєчасно виявляти зовнішні та внутрішні загрози 
безпеці України і запобігати їм, припиняти розвідувальні, те-
рористичні та інші протиправні посягання спеціальних служб 
іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб 
на державну безпеку України, усувати умови, що їм сприяють, 
та причини їх виникнення.

Наразі на розгляді парламенту перебуває проект Закону 
«Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки 
України» щодо удосконалення організаційно-правових засад 

1 Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. 
№ 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n359 

2 Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента 
України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/
documents/3922020-35037 



37

До 30-ї річниці Незалежності України

діяльності Служби безпеки України»1, ініційований Президен-
том України і альтернативні законопроекти щодо реформу-
вання діяльності СБУ2. Отже, маємо суттєві зрушення у цьому 
напрямку. При цьому, СБУ залишається державним правоохо-
ронним органом. 

Забезпечення правопорядку і військової дисципліни се-
ред військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дис-
локації військових частин, у військових навчальних закладах, 
установах та організаціях, військових містечках, на вулицях і в 
громадських місцях; для запобігання кримінальним та іншим 
правопорушенням у Збройних Силах України, їх припинення; 
для захисту життя, здоровʼя, прав і законних інтересів вій-
ськовослужбовців, військовозобовʼязаних під час проходжен-
ня ними зборів, працівників Збройних Сил України, а також 
для захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та 
інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії 
диверсійним проявам і терористичним актам на військових 
обʼєктах – покладається на Військову службу правопорядку у 
Збройних Силах України (далі – Служба правопорядку), як спе-
ціальне правоохоронне формування3. Таким чином, діяльність 
цієї Служби обмежується спеціальним обʼєктом охорони і спе-
ціальним колом субʼєктів. 

Перспективним кроком в удосконаленні діяльності Служ-
би правопорядку є створення на її базі Військової поліції. Така 

1 Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» 
щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпе-
ки України : проект Закону (реєстр. № 3196 від 10.03.2020). 

2 Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» 
щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпе-
ки України : проект Закону (реєстр. № 3196-д від 26.10.2020); Про внесення 
змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо реформування 
діяльності Служби безпеки України : проект Закону (реєстр. № 3196-1 від 
24.03.2020). 

3 Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : За-
кон України від 07.03.2002 р. № 3099-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/3099-14#Text 
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позиція підтримується Президентом України1. Відповідний за-
конопроект, розроблений Міністерством оборони України, пе-
ребуває на громадському обговоренні. Військову поліцію про-
понують розглядати як повноцінний правоохоронний орган. 

Військова поліція існує у більшості європейських країн, 
у США і в Канаді. За стандартами НАТО, вона має бути повно-
цінним правоохоронним органом, який матиме необхідний 
інструментарій для боротьби із військовими злочинами та 
забезпечення правопорядку у військовому відомстві. Ство-
рення військової поліції передбачає надання підрозділу слід-
чої функції в розслідуванні злочинів проти встановленого 
порядку військової служби та військових злочинів2. Створити 
Військову поліцію пропонується з урахуванням практики за-
безпечення правопорядку в арміях провідних держав Європи 
і світу. У переважній більшості з них правоохоронні органи з 
військовим статусом (військова поліція, жандармерія) функці-
онують в оборонних відомствах і наділені широкими повнова-
женнями з підтримання правопорядку серед військовослуж-
бовців3.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Державне 
бюро розслідувань (ДБР) і Бюро економічної безпеки (БЕБ) є 
новими органами у правоохоронній системі України. 

НАБУ за законом визначено державним правоохоронним 
органом, на який покладається попередження, виявлення, 
припинення, розслідування та розкриття корупційних право-
порушень, віднесених до його підслідності, а також запобіган-
ня вчиненню нових. До спеціального закону, що регулює ді-
яльність цього органу 14 разів вносилися зміни і доповнення 
і двічі його окремі положення визнавалися неконституційни-
ми4.

1 URL: https://www.president.gov.ua/news/ 
2 За крок до створення Військової поліції. URL: https://armyinform.com.

ua/2020/12/za-krok-do-stvorennya-vijskovoyi-policziyi/ 
3 Там само.
4 Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text 
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«Правоохоронний» статус НАБУ піддається критиці, зо-
крема, й зважаючи на позицію Конституційного Суду. Так, у 
Висновку 7-в/20191 НАБУ названо органом правопорядку і ор-
ганом виконавчої влади. 

У звʼязку із узгодженням положень Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» з Конституці-
єю України, на розгляді парламенту перебуває законопроект 
(прийнятий у першому читанні), за яким НАБУ пропонується 
визначити як центральний орган виконавчої влади зі спеці-
альним статусом, на який покладається попередження, вияв-
лення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запо-
бігання вчиненню нових2. Законопроект включений до Плану 
законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік 
(п. 34). Пропоновані зміни позитивно оцінюються і антико-
рупційною організацією Transparency International Ukraine. 

Діяльність ДБР регулюється окремим законодавчим ак-
том3, до якого 11 разів внесено зміни і доповнення. 

ДБР створено з метою формування системи досудового 
слідства, виконання вимог Перехідних положень Конституції 
України та Прикінцевих і Перехідних положень КПК України. 
Спочатку ДБР визнавалося центральним органом виконавчої 

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідно-
сті законопроекту про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо 
закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуля-
торні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на по-
сади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро 
України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014) вимо-
гам статей 157 і 158 Конституції України. 16 грудня 2019 року № 7-в/2019. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007v710-19#Text 

2 Про внесення змін до деяких законів України стосовно приве-
дення статусу Національного антикорупційного бюро України у від-
повідність до вимог Конституції України : проект Закону України (реє-
стр. № 5459-1 від 13.05.2021). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=71882 

3 Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.11.2015 р. 
№ 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text 
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влади, що здійснює правоохоронну діяльність. Законом «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро 
розслідувань»1 змінено статус цього органу на державний 
правоохоронний орган.

У звʼязку з цим, переглянута організаційна структура 
Бюро та створено нові підрозділи, завершено формування 
Ради громадського контролю і розпочато роботу дисциплінар-
ної комісії2.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо вдосконалення окре-
мих положень у звʼязку із здійсненням спеціального досудо-
вого розслідування»3 вирішено низку проблемних питань, 
зокрема, у діяльності ДБР щодо ефективного здійснення до-
судового розслідування (уточнення підстав для оголошення 
розшуку підозрюваного, підстав для здійснення спеціального 
досудового розслідування, тощо). 

Верховною Радою України девʼятого скликання ініційова-
но 15 законопроектів, спрямованих на удосконалення діяль-
ності ДБР (станом на 05.07.2021). Здебільшого, вони торка-
ються питань розмежування підслідності та призначення ке-
рівника цього органу.

Пропоновані зміни до Основного Закону щодо Директо-
ра ДБР залишаються нереалізованими. Зокрема, не прийнято 
проект Закону «Про внесення змін до статті 106 Конституції 
України (щодо закріплення повноважень Президента України 
утворювати незалежні регуляторні органи, Національне ан-

1 Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розсліду-
вань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань : За-
кон України від 03.12.2019 р. № 305-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/305-20#n6 

2 Олексій Сухачов. УкрІнформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-po-
lytics/3220328- 

3 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціально-
го досудового розслідування : Закон України від 27.04.2021 р. № 1422-IX. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-20#Text 
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тикорупційне бюро України, призначати на посади та звіль-
няти з посад Директора Національного антикорупційного 
бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)»1; 
не розглянуто проекти Законів «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо приведення у відповідність до Консти-
туції України процедури призначення та звільнення Дирек-
тора Державного бюро розслідувань»2, «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та Зако-
ну України «Про державну службу» щодо приведення деяких 
положень у відповідність до Конституції України»3, «Про вне-
сення змін до законів України стосовно повноважень Прези-
дента України при призначенні Директора Національного ан-
тикорупційного бюро України та Директора Державного бюро 
розслідувань задля приведення у відповідність до Конституції 
України»4. Проект Закону «Про внесення змін до статей 85 та 
106 Конституції України (щодо порядку призначення на по-
сади та звільнення з посад Директора Національного антико-

1 Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплен-
ня повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні ор-
гани, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та 
звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро Укра-
їни і Директора Державного бюро розслідувань) : проект закону (реєстр. 
№ 1014). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66250 

2 Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення у 
відповідність до Конституції України процедури призначення та звіль-
нення Директора Державного бюро розслідувань : проект закону (ре-
єстр. № 2722 від 13.01.2020). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67854 

3 Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслі-
дувань» та Закону України «Про державну службу» щодо приведення де-
яких положень у відповідність до Конституції України : проект закону 
(реєстр. № 4053 від 04.09.2020). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=69842 

4 Про внесення змін до законів України стосовно повноважень Пре-
зидента України при призначенні Директора Національного антикоруп-
ційного бюро України та Директора Державного бюро розслідувань за-
для приведення у відповідність до Конституції України : проект закону 
(реєстр. № 4211 від 12.10.2020). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=70165 
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рупційного бюро України і Директора Державного бюро роз-
слідувань)»1 направлено для надання висновку Конституцій-
ного Суду України. 

Однією із проблем є ймовірність одночасної підслідності 
окремих кримінальних справ різним правоохоронним орга-
нам – НАБУ, Нацполіції, ДБР, що може призводити до виправду-
вальних вироків. На усунення таких ризиків спрямовані зако-
нопроекти № 2560 (прийнятий у першому читанні)2; № 31283.

Подальше реформування ДБР ініціюється законопроектом 
№ 53054, прийнятим у першому читанні. У звʼязку з цим, про-
понується удосконалити правові засади діяльності Державно-
го бюро розслідувань, сприяти належному виконанню завдань 
Державним бюро розслідувань та створити умови для ефектив-
ного здійснення оперативно-розшукової діяльності та органі-
зації досудового розслідування в Державному бюро розсліду-
вань. Передбачається збільшення чисельності співробітників 
ДБР до 2 тис. осіб; узгоджується питання доступу службовців 
Бюро до інформаційних систем органів державної влади. 

Створення Бюро економічної безпеки (БЕБ) покликано 
усунути дублювання функцій правоохоронними органами 

1 Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо по-
рядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національно-
го антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розсліду-
вань) : проект закону (реєстр. № 5133 від 22.02.2021). URL: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71205 

2 Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення під-
слідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких здій-
снюють слідчі органів державного бюро розслідувань) : проект закону (ре-
єстр. № 2560 від 09.12.2019 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67583 

3 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо під-
слідності окремих кримінальних правопорушень Державному бюро розсліду-
вань : проект закону (реєстр. № 3128 від 26.02.2020). URL: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68247 

4 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
правових засад діяльності Державного бюро розслідувань : проект закону 
(реєстр. № 5305 від 26.03.2021). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=71528 
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щодо розслідування кримінальних правопорушень у сфері 
економіки. Правові основи організації та діяльності БЕБ ви-
значені окремим законодавчим актом1. Відповідно до покла-
дених завдань Бюро економічної безпеки України, з поміж ін-
шого, виконує і правоохоронну функцію (ч. 1 статті 1 Закону). 
Він замінює податкову міліцію, СБУ, економічні підрозділи 
Національної поліції і має стати єдиним державним органом 
у боротьбі з економічними злочинами. Планується посилення 
не стільки «силової», скільки аналітичної складової у діяльно-
сті БЕБ.

БЕБ має почати роботу у вересні 2021 року. Від нового ор-
гану очікують зменшення частки тіньового бізнесу в Україні, 
збільшення надходжень податків та зборів, оптимізації струк-
тури правоохоронних органів та скорочення кількості праців-
ників, що протидіють злочинності у сфері фінансів2. 

Попри те, що наголошується на уникнення в роботі БЕБ 
силових методів і надання співробітниками рекомендацій 
державним органам з метою підвищення ефективності ухва-
лення ними управлінських рішень щодо регулювання відно-
син у сфері економіки, БЕБ називають «новим правоохорон-
ним органом». 

Разом із тим, БЕБ не наділений остаточними повноважен-
нями у процесуальній сфері. Для цього необхідно внести від-
повідні зміни до КУпАП, КК і КПК України. 

У першому читанні прийнятий законопроект № 3959-13, 
покликаний змінити адміністративне та кримінальне зако-
нодавство у звʼязку із запровадженням діяльності БЕБ. Проте, 
він має ряд зауважень, повʼязаних із ризиком тиску на бізнес. 

1 Про Бюро економічної безпеки : Закон України від 28.01.2021 р. 
№ 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text 

2 URL: https://www.epravda.com.ua/rus/projects/regulation/2021/06/29/ 
675208/ 

3 Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодав-
ства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України: про-
ект закону (реєстр. № 3959-1 від 25.08.2020). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69708 
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Тож і перебуває на доопрацюванні. Але без внесення змін до 
відповідних кодексів діяльність БЕБ буде неповноцінною.

Підсумовуючи моніторинг законодавства у правоохорон-
ній сфері, слід відмітити постійний реформаторський «дух» 
у цьому напрямку. Відповідні трансформації мають на меті 
оптимізацію і покращення роботи правоохоронних органів, 
гарантування її ефективності та вироблення довіри населен-
ня. 

Попри обʼєктивні і субʼєктивні проблеми нормотворчо-
го, організаційного, кадрового, морально-етичного характеру, 
модернізація правоохоронної системи, із правовою культурою 
розглядати проблеми у контексті безпекового сегменту (без 
пріоритетності силових методів), є неминучою, продиктова-
ною часом і потребами громадянського суспільства. 

Європейські цінності у роботі правоохоронних органів, 
дотримання яких прагне Україна, виключають політизацію ді-
яльності цих органів, гарантують їх незалежність, що допомо-
же будувати дійсно правову державу, в якій переважає верхо-
венство права та рівність усіх перед законом. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Докорінні системні зміни в правосудді повʼязані із вне-
сенням змін до Конституції України у 2016 році. Конституцій-
ні зміни були націлені на зміцнення незалежності суддів, для 
очищення суддівського корпусу та закладали для цього гарну 
юридичну основу. Однак на практиці досягнення цих цілей не 
відбулось в тій мірі, як передбачалось, і запит суспільства на 
очищення і оновлення суддівського корпусу залишився без 
належної відповіді.

Аналізуючи проблеми здійснення правосуддя в Україні, 
експерти й науковці, серед іншого, зазначають такі помилки: 
очищення суддівських лав було доручено органам з більші-
стю суддів у їх складі (Вищій кваліфікаційній комісії і Вищий 
раді правосуддя); відсутність незалежності суддів і прийня-
тих ними рішень від політичної влади; заангажованість і від-
сутність незалежності суддів має наслідком безкарність – такі 
судді не лише успішно проходять оцінювання, а й уникають 
дисциплінарних стягнень1.

Водночас значним досягненням стало створення Вищого 
антикорупційного суду, склад якого сформовано із залучен-
ням реального впливу міжнародних експертів. Метою подаль-
ших змін має стати посилення підзвітності органів суддівсько-

1 Центр політико-правових реформ. URL: https://www.pravo.org.ua/
ua/news/20873279-sudova-reforma-v-ukrayini-layfhaki-dlya-krayin,-scho 
transformuyutsya 
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го врядування і суддів перед суспільством, а також покращен-
ня доступу до правосуддя. 

Враховуючи допущені помилки у здійсненні реформуван-
ня протягом останніх років, у 2019 році було ініційовано пере-
запуск судової реформи. Зміни, які передбачалось провести, 
полягали у наступному:

перезавантажити органи суддівського врядування (спо-
чатку Вищу кваліфікаційну комісію (далі – ВККС), згодом – 
Вищу раду правосуддя (далі – ВРП)), які відповідають за добір 
суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

змінити правила формування цих органів, щоб наявні не-
формальні практики впливу не призвели до заповнення ва-
кансій у них недоброчесними кандидатами;

до органів з добору суддів та притягнення їх до дисциплі-
нарної відповідальності включити представників громадсько-
го сектора, яким довіряє суспільство тощо.

У звʼязку із зазначеним, на розгляді Верховної Ради Укра-
їни перебувала низка законодавчих ініціатив, що мали запо-
чаткувати нові структурні зміни у системі правосуддя. Втім, 
більшість з цих законодавчих ініціатив отримали застережен-
ня й неоднозначні оцінки, як з боку представників системи 
правосуддя, так і з боку міжнародних партнерів, громадськос-
ті й бізнесу. 

Так, міжнародні експерти, аналізуючи ситуацію, що скла-
лася у системі правосуддя в Україні, надали такі основні реко-
мендації з подолання цієї кризи. 

«Реформа передусім повинна бути спрямована на суди 
першої та другої інстанцій. Необхідно якнайшвидше призна-
чити нових суддів, які пройшли процедуру повторного оці-
нювання, для того, щоб заповнити велику кількість вакансій. 
Робота, яку провела ВРП до цього часу, має стати основою для 
цих термінових призначень. 

Положення про зменшення кількості суддів Верховно-
го Суду до ста фактично становить другу перевірку і повинне 
бути скасоване. Перевірка всіх суддів Верховного Суду, коли 



47

До 30-ї річниці Незалежності України

існують сумніви в доброчесності декількох із них, є явно не-
пропорційною. Мети зменшення кількості суддів може бути 
досягнуто на більш пізньому етапі – після того, як Верховний 
Суд усуне своє поточне накопичення справ і фільтри доступу 
стануть ефективними для нових справ. Скорочення чисельно-
сті суддів, ймовірно, можна досягти шляхом природного ско-
рочення (виходу на пенсію) або добровільного переведення.

Дисциплінарну процедуру потрібно спростити шляхом 
зменшення надмірної кількості доступних засобів правового 
захисту: апеляційні скарги на дисциплінарні рішення ВРП по-
винні подаватися безпосередньо до Верховного Суду, а не до 
окружного адміністративного суду міста Києва та апеляційно-
го адміністративного суду; з іншого боку, деякі терміни в дис-
циплінарному провадженні, скорочені Законом № 193, необ-
хідно відновити» (п. 85)1.

З метою подолання кризи у системі правосуддя, приве-
дення положень Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» до рішень Конституційного Суду від 18 лютого 2020 року 
№ 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, а також 
рекомендацій Венеціанської комісії до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» ключові законодавчі ініціативи 
були направлені на реформування Вищої кваліфікаційної ко-
місії та Вищої ради правосуддя. 

Так, на формування нового складу ВККС направлений 
законопроєкт № 3711-д «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України 
щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України», який 3 березня 2021 року був схвалений парла-
ментом в першому читанні. Законопроєкт покликаний пере-

1 Висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціан-
ської комісії) щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верхов-
ного Суду та органів суддівського врядування, прийнято Венеціанською комі-
сією на її 121-му пленарному засіданні (Венеція, 6–7 грудня 2019 року). URL: 
https://www.echr.com.ua/document/visnovok-shhodo-zmin-do-zakonodavchix-
aktiv-yaki-regulyuyut-status-verxovnogo-sudu-ta-organiv-suddivskogo-
vryaduvannya/ 
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запустити процедуру формування ВККС, повноваження по-
переднього складу якої були припинені ще восени 2019 року. 
Ключовими правками до другого читання були наступні:

підвищити автономію Конкурсної комісії від Вищої ради 
правосуддя;

на відміну від редакції законопроєкту в першому читанні, 
Конкурсна комісія може отримати право проводити всі кон-
курсні процедури самостійно, а не тільки перевіряти добропо-
рядність кандидатів в ВККС, як передбачалося раніше;

передбачається, що для того, щоб Конкурсна комісія змог-
ла приймати рішення, буде необхідно, щоб її рішення при-
ймалися не менше ніж чотирма голосами: два голоси повин-
ні бути від представників Ради суддів України, а ще два – від 
представників міжнародних організацій. Тобто, жоден із су-
бʼєктів формування Конкурсної комісії не отримає «титуль-
ної» переваги в голосах для прийняття рішень, як це передба-
чалося раніше;

запропонованим складом Конкурсної комісії, тобто за 
участю міжнародних експертів, ВККС буде формуватися один 
раз. Надалі ВККС буде формуватися за участю національних 
субʼєктів висування;

також Конкурсна комісія отримає право самостійно ви-
значати порядок і принципи своєї роботи, починаючи від са-
мостійної розробки Регламенту своєї роботи і аж до затвер-
дження правил проведення конкурсу.

Втім, Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо, ко-
ментуючи останню редакцію законопроєкту № 3711-д, зазна-
чив, що «Венеційська комісія не підтримує цей проєкт, а на-
ділення ВРП впливом на формування ВККС, до очищення са-
мої ВРП, стане провалом судової реформи. Він підкреслив, що 
міжнародні експерти повинні мати вирішальне право голосу 
у конкурсній процедурі, а модель голосування в Етичній раді, 
запропонована Венеційською комісією для очищення ВРП, має 
бути поширена і на добір членів ВККС»1.

1 Посли G7 звернулися до Зеленського щодо реформи системи правосуд-
дя. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/16/7297490/ 



49

До 30-ї річниці Незалежності України

Окрім вище зазначених законодавчих ініціатив, що стосу-
ються реформування ВККС, в Верховній Раді України знаходи-
лись також такі ключові законопроекти, направлені на забез-
печення здійснення правосуддя:

№ 5068 «Проект Закону про внесення змін до деяких за-
конів України щодо порядку обрання (призначення) на посади 
членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних 
інспекторів Вищої ради правосуддя», яким пропонується вне-
сти зміни до законів України «Про Регламент Верховної Ради 
України» та «Про Вищу раду правосуддя». Основні положення 
законопроекту містять:

порядок утворення та діяльності Етичної ради, до скла-
ду якої входитимуть три особи з числа суддів або суддів у від-
ставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визна-
чені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом 
щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобі-
гання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи від-
повідно до міжнародних договорів України;

повноваження та порядок діяльності Етичної ради;
конкурсні засади добору кандидатів для здійснення від-

повідним органом обрання (призначення) члена Вищої ради 
правосуддя. 

порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів 
Вищої ради правосуддя як самостійного структурного підроз-
ділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результата-
ми конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень. 

№ 5067 «Про внесення змін до Кодексу адміністративного 
судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду 
як суду першої інстанції» передбачає передачу оскарження 
актів уряду, міністерств, Національного банку України та ін. 
з-під юрисдикції Окружного адміністративного суду Києва до 
Верховного Суду.

№ 5069 «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо відпові-
дальності за невиконання законних вимог дисциплінарного 
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інспектора Вищої ради правосуддя» встановить адміністра-
тивну відповідальність за невиконання вимог дисциплінарно-
го інспектора Вищої Ради правосуддя.

Як і в попередніх випадках, Венеціанська комісія висло-
вила жаль, оскільки вважає, що і законопроект 5068, і ще три 
законопроекти, 3711-д, 5067 і 5069, мають справу з «окремими 
аспектами, часто носять нагальний характер. Це призводить 
до фрагментованого підходу, і, схоже, немає належної оцінки 
наслідків до того, як будуть запропоновані подальші зміни».1 
Таким чином, на думку Венеціанської комісії наразі відсутній 
цілісний підхід до реформи судової системи в Україні.

Проте, Венеціанська комісія та Директорат усвідомлюють 
нагальність ситуації і визнають, що реформи повинні бути зро-
блені для вирішення цих нагальних проблем. Їх належна послі-
довність важлива для того, щоб уникнути передачі додаткових 
повноважень ще нереформованим органам судової влади.

Разом з тим, в цілому Венеціанська комісія і Директорат 
вітають обґрунтування законопроекту № 5068, оскільки він 
має намір реалізувати одну з ключових рекомендацій попе-
реднього спільного висновку: вирішити питання доброчесно-
сті та етики ВРП, зокрема, що стосується участі міжнародних 
експертів при формуванні складу Етичної ради. 

Отже, з 2014 року відповідно до Угоди між Україною та ЄС, 
рекомендацій Ради Європи, ПАРЄ та згідно з оцінками Венеці-
анської комісії 2014–2016 років в Україні було прийнято нове 
законодавство, у тому числі, конституційні зміни в части-
ні правосуддя і закони «Про судоустрій і статус суддів», «Про 
Вищу раду правосуддя». Формування судової гілки влади та 
органів суддівського врядування, призначення та відкликан-
ня їх членів передбачалось виключно інститутами українсько-
го суспільства у демократичний спосіб.

1 «Венецианская комиссия сожалеет, но в законопроекте Зеленского 
отсутствует целостный подход к реформе судебной системы». URL: https://
sud.ua/ru/news/publication/201410-venetsianskaya-komissiya-sozhaleet-no-v-
zakonoproekte-zelenskogo-otsutstvuet-tselostnyy-podkhod-k-reforme-sudebnoy-
sistemy 
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Проте, не всі кроки законодавця з реформування судової 
влади відбувались на конституційних засадах, про що, зокре-
ма, свідчать ряд рішень Конституційного Суду України, ухва-
лених у лютому/березні 2020 року.

Вважаємо, реформування судової влади повинно мати на 
меті імплементацію принципів верховенства права, забезпе-
чення права на справедливий суд, захист прав та основопо-
ложних свобод людини і громадянина.

Наполягаємо на тому, що конституційні гарантії незалеж-
ності й недоторканності судді як носія судової влади мають 
бути захищені на будь-якому з етапів суддівської діяльності.

Законодавець має забезпечити виконання цих конститу-
ційних положень, виходячи із національних інтересів форму-
вання судової влади і не застосовуючи жодної дискримінації 
чи субʼєктивних критеріїв добору суддівських кадрів. Органи 
суддівського самоврядування та врядування повинні мати 
реальні інструменти для захисту незалежності суду та форму-
вання суддівського корпусу на засадах доброчесності та про-
фесійності, здійснення оцінки доброчесності суддів за загаль-
но відомими та встановленими Законом критеріями.

Держава повинна бути зацікавлена у тому, щоб судова 
реформа у повній мірі відповідала букві і змісту Конституції 
України, а судова влада формувалася і діяла у повній відпо-
відності до конституційних засад незалежності, верховенства 
права, професійного здійснення судочинства.

Судова реформа має представляти собою комплексний 
широкий підхід, який вирішує весь спектр проблем у діяльно-
сті правосуддя. Таким чином, вона має здійснюватися не тіль-
ки з метою боротьби із корупцією, а насамперед для удоскона-
лення судової системи, підвищення ефективної роботи інсти-
тутів судової влади, рівного доступу громадян до правосуддя.

На цьому наголошує також і Європейський парламент, 
який 11 лютого 2021 року у резолюції щодо виконання Украї-
ною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, звертає ува-
гу на необхідності посилення зусиль з реалізації розпочатих 
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реформ та недопущення регресу вже здійснених. Окремо на-
голошено, що для подальшої євроінтеграції необхідно завер-
шити розпочаті реформи, насамперед у сферах верховенства 
права, належного урядування та протидії корупції, широка по-
ширеність якої продовжує стримувати реформи.

Так, в резолюції міститься заклик продовжити та приско-
рити судову реформу для того, щоб не підривати роботу ново-
створених антикорупційних установ. 

Європейський парламент наполягає на швидкому віднов-
ленні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, сформова-
ної за прозорим конкурсом з участю міжнародних експертів. 
При цьому, новостворена комісія повинна мати змогу прове-
сти добір нових суддів та перевірку чинних за затвердженими 
нею процедурами. 

Отже, як видно зі змісту резолюції, повноцінна судова ре-
форма, утвердження незалежності антикорупційних інститу-
цій та їх ефективна, безперешкодна робота є обовʼязковими 
передумовами подальшого євро інтеграційного руху України.
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ТА ІНСТРУМЕНТІВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

ПУБЛІЧНОГО ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Публічне управління та адміністрування та їх складова – 
державне управління в сфері національного та регіонального 
(місцевого) розвитку – одна з найважливіших проблем форму-
вання розвинених ринкових відносин в Україні та її регіонах, 
зокрема за умов реформи децентралізації владних повнова-
жень. Формування конкурентоспроможної соціально орієнто-
ваної ринкової економіки з розвиненим господарським секто-
ром і його важливою складовою – підприємницьким (ресурс-
ним) середовищем – є стратегічним курсом державної еконо-
мічної політики в Україні. Пріоритетність розвитку управлін-
ського та економічного сектору в національній економіці та її 
регіонах, зумовлюється винятковим значенням і незамінністю 
надання послуг, працевлаштуванням, і інше для якісного жит-
тя людини в Україні.



54

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

Дослідження механізмів публічного (державного) управ-
ління та адміністрування, які є одним із основних важелів 
управління економікою та мають резерви для розширення 
ринкового потенціалу країни, розвитку інших галузей і є осно-
вою забезпечення формування дієвої управлінської та госпо-
дарської системи держави, а також для реалізації різноплано-
вих ініціатив населення України. Спрощений підхід, заснова-
ний на концепції самозабезпечення та зменшення реального 
виробництва, непрозора бюджетна підтримка та система по-
даткових пільг засвідчили свою неспроможність у стимулю-
ванні формування дієвої систем публічного управління та ад-
міністрування в Україні, зокрема щодо зростання національ-
ної економіки.

Так згідно з Конституцією України 1996 р. (ст. 133) влад-
но-просторовою основою організації влади є адміністратив-
но-територіальні одиниці, систему яких складають: Автоном-
на Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, 
селища і села. Як зазначається у Концепції державної регіо-
нальної політики України, система територіальної організації 
влади базується на поєднанні державного управління, регіо-
нального управління та місцевого самоврядування.

Саме регіональне управління формується на рівні облас-
ної, районної, міської адміністративної одиниці та являє со-
бою особливий вид управлінської діяльності щодо регулюван-
ня соціально-економічних процесів на даній території.

На кожному рівні управління здійснюються ще декілька 
видів управлінської діяльності в економічній сфері: галузеве 
управління; судове, правове управління різних рівнів; управ-
ління недержавних органів; громадське управління (асоціації, 
обʼєднання, спілки – профспілкові, захисту прав споживачів, 
молодіжні, екологічні, ветеранські організації тощо).

З одного боку, така розгалужена структура має забезпе-
чувати захист і представлення економічних інтересів різних 
субʼєктів соціально-економічної діяльності, але з іншого, ак-
туалізує розбіжність, перетинання інтересів кожного з учас-
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ників. Здебільшого вони полягають у прагненні привласнити 
максимальний обсяг ресурсів, забезпечити собі певні вигоди. 
А кінцевою метою регіонального управління є розвʼязання су-
перечностей, що виникають між суспільними, галузевими і ре-
гіональними інтересами, а також створення гнучкої системи 
поєднання усіх інтересів у межах території.

Власне регіональне управління економічними процеса-
ми, водночас включає загальнодержавне управління з боку 
центральних органів влади, і управління з боку місцевих ор-
ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
а також галузеве, міжгалузеве управління. Отже, регіональне 
управління включає в себе усі ці види інтегровано. 

Другу групу субʼєктів регіонального управління можна 
визначити, виходячи з кола субʼєктів місцевого самоврядуван-
ня, оскільки, на нашу думку, регіональна правосубʼєктність у 
даному випадку є похідною від права місцевого самовряду-
вання. До цієї групи відносяться, передусім, територіальні 
громади регіону, які мають гарантоване державою право та 
реальну здатність самостійно вирішувати питання місцевого 
значення та виступають як певні субʼєкти місцевого самовря-
дування. Це, у першу чергу, стосується територіальних громад 
міст республіканського та обласного значення, що справля-
ють вирішальний вплив на господарський і соціальний розви-
ток регіонів.

Відзначимо, що останнім часом постійно зростає актив-
ність різного роду добровільних обʼєднань, громад та їхніх 
органів (Асоціація сільських, селищних і міських рад Украї-
ни, Українська асоціація місцевих і регіональних влад, Спілка 
лідерів місцевих і регіональних влад тощо), які намагають-
ся впливати на формування регіональної політики в Україні. 
Спільно з іншими громадсько-політичними формуваннями 
(регіональними осередками політичних партій і блоків, проф-
спілками, обʼєднаннями, що представляють інтереси субʼєктів 
господарювання, різних прошарків населення тощо) ці обʼєд-
нання можна включити до третьої групи субʼєктів регіональ-



56

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

ного управління. Хоча, враховуючи ту обставину, що вони не 
мають владних повноважень, їх, скоріше, можна віднести до 
так званих «груп тиску» на органи центральної та регіональ-
ної влади або лобіювання в них власних інтересів.

Сучасною метою модернізації є посилення інституційної 
спроможності формування державної політики у визначених 
Кабінетом Міністрів України сферах, реалізацію якої покладе-
но на КМУ Конституцією та законами України, а також за по-
треби розмежування функцій з формування та реалізації дер-
жавної політики. Зазначене сприятиме підвищенню ефектив-
ності функціонування всієї системи органів виконавчої влади, 
зокрема на регіональному та місцевому рівнях.

У теоретичному плані сьогодні існує нагальна необхід-
ність зміни концептуальної моделі розвитку регіонів у напря-
мі посилення їх здатностей реалізовувати власний потенціал 
з урахуванням обʼєктивних зовнішніх умов та еволюції форм 
публічно-управлінських і економічних відносин. 

Принципи ефективного функціонування первинних (міс-
цевих) організаційних ланок управління, взаємодії сукупнос-
ті управлінських відносин з економічною системою загалом, 
знайшли провідне місце в дослідженнях багатьох науковців, 
зокрема, у наукових працях зарубіжних вчених: М. Альберта, 
Р. Акоффа, Д. Вурворда, Дж. Грейсона, П. Друкера, Р. Дорнбу-
ша, Б. Карлоффа, Е. Мейо, Ф. Котлера, А. Маслоу, М. Мескона, 
У. Оучи, М. Портера, Г.  Саймона, Ф. Тейлора, Р. Фалмера, Г. Фор-
да, С. Фішера, Ф. Хедоурі, Л. Якокка та інших.

Питання практичного застосування публічного управлін-
ня та адміністрування вивчалися в численних дослідженнях 
зарубіжних науковців. Серед них можна відзначити роботи 
таких дослідників як Ф. Барка, А. Ван де Звет, С. Боголюбов, 
Г. Борн, В. Гаращук, Б. Гурне, А. Дрюмо, Х. Макиндер, Е. Машта-
кова, К. Морган, У. Оутс, А. Піке, Д. Форей, С. Шарбіт, Л. Шарп 
та ін.

В Україні відомі праці з публічного управління та адмі-
ністрування співробітників Інститут законодавства Верхов-



57

До 30-ї річниці Незалежності України

ної Ради України, Національного інституту стратегічних до-
сліджень, Національної академії державного управління при 
Президентові України, що присвячені аналізу та питанням 
макроекономічного впливу на господарську та соціальну сис-
теми та вдосконалення національного законодавства в цій 
сфері.

Аналізу теоретико-методологічних засад державного 
управління, механізмів формування та реалізації державної 
політики у різних сферах суспільного життя присвячені праці 
М. Білинської, В. Вакуленка, К. Ващенка, Л. Воротіної, Л. Гаєв-
ської, Л. Гонюкової, І. Дегтярьової, В. Куйбіди, М. Кравченко, 
О. Малиновської, О. Петроє, О. Пухкала, С. Романюка, Г. Рябцева, 
А.  Савкова, С. Серьогіна, І. Сурай, О. Суходолі, В. Трощинського, 
С. Хаджирадєвої та ін.

Особливостям функціонування досліджуваного суспіль-
ного явища в Україні та його впливу на демократизацію дер-
жавного управління присвятили свої праці вітчизняні вчені 
Б. Аверʼянов, О. Амосов, О. Андрійко, В. Бакуменко, Ю. Битяк, 
Л. Воронова, Н. Воротіна, А. Васильєва, В. Гарущак, І. Голосні-
ченко, О. Дудко, Є. Додін, С. Дубенко, Р. Калюжний, В. Копєйчи-
ков, Л. Кривенко, А. Крупник, Ю. Куц, Є. Кубко, О. Лазор, В. Ма-
линовський, Н. Малишева, Т. Маматова, О. Машков, М. Орзіх, 
Ю. Пахомов, В. Пухонос, Н. Плахотнюк, О. Полінець, Л. Приход-
ченко, О. Прохоренко, П. Рабінович, А. Селіванов, М. Селівон, 
В. Семчик, В. Сіренко, О. Сушинський, В. Ушинський, О. Фріць-
кий, В. Цвєтков, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, А. Чухно та ін.

В цілому серед зарубіжних і вітчизняних дослідників не 
існує одностайної думки щодо визначення сутності поняття 
публічного управління та адміністрування. Зокрема, слід від-
значити, що у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вче-
них, проблематика публічного управління в Україні висвіт-
лювалася переважно: а) у контексті процедурного аспекту 
його застосування (правила та умови врядування), б) під ку-
том зору правового унормування окремих його інструментів 
(публічних механізмів. громадської експертизи, громадських 
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обговорень тощо), в) з позицій його застосування в окремих 
сферах (наприклад, захист прав споживачів, охорона здоровʼя, 
силові відомства тощо), г) через призму взаємодії інститутів 
громадянського суспільства, насамперед громадських органі-
зацій, на діяльність державної влади. 

Водночас, особливості процесу реформування та вдоско-
налення, демократизації та модернізації системи державного 
управління досліджені недостатньо, що в значній мірі актуалі-
зує дослідження означеного напряму, зокрема з правової точ-
ки зору. 

Аналіз пропозицій науковців, зокрема фахівців Інститу-
ту законодавства Верховної Ради України, Національного ін-
ституту стратегічних досліджень щодо питань організацій-
но-правового регулювання механізмів ресурсного забезпечен-
ня в сфері публічного управління та адміністрування дає під-
стави для висновку, що на сьогодні в Україні діє недосконала 
система її регулювання, домінує формально-категоріальний 
принцип згідно з законодавчими нормами. Сама система регу-
лювання має дуже складну структуру. Тому складність обʼєкта 
правового регулювання та різноманітність проблем породжу-
ють певні ускладнення в коригуванні правових норм. Внаслі-
док цього виникають розбіжності в різних законах з одного і 
того ж питання, що ускладнює можливість їх безпосереднього 
застосування в сфері ресурсного забезпечення. 

На думку фахівців-науковців нормотворча робота в цій 
сфері йде шляхом вирішення окремих питань, без необхідно-
го ступеня узагальнення, що зумовлює суперечливі тенденції 
в процесі здійснення правового регулювання питань публіч-
ного управління та адміністрування в Україні. Сталість від-
носин у цій сфері унеможливлюється численними змінами, 
що постійно вносяться до чинних законів і інших норматив-
но-правових актів, кількість яких перевищує розумні межі. На 
думку фахівців, це зумовлює потребу ґрунтовного досліджен-
ня проблеми регулювання питань публічного управління та 
адміністрування, зокрема, питань пов'язаних з організацією 
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здійснення відповідними органами свої функцій у сфері регу-
лювання та правового забезпечення цього процесу.

Розвиток ринкових відносин вимагає від держави роз-
робки й впровадження стратегії формування механізмів від-
критої взаємодії з органами публічного управління, що спо-
нукає до необхідності науково-теоретичного обґрунтування 
пропозицій та розробки концептуальних засад системної 
модернізації державної політики у сфері регулювання й під-
тримки економічного зростання. Дослідження сучасних від-
критих механізмів державного регулювання пояснюється 
також необхідністю вдосконалення чинного законодавства 
України щодо регулювання відносин між органами державної 
влади та різними субʼєктами господарювання та суспільних 
відносин.

Обраний Україною євроінтеграційний вектор розвит-
ку передбачає суттєву модернізацію системи публічного 
управління взагалі та адміністрування зокрема. Формуван-
ня вітчизняного публічного управління та адміністрування 
на якісно нових засадах у звʼязку з інтенсифікацією деяких 
суспільних процесів і потребою в розвʼязанні системних про-
блем соціально-економічного розвитку певних територій 
України зумовлює необхідність глибокого теоретико-мето-
дологічного та науково-методичного опрацювання проблеми 
недосконалості функціонування системи публічного управ-
ління та адміністрування в умовах ресурсної обмеженості. 
Водночас, незважаючи на активізацію зусиль науковців у сфе-
рі розвитку методологічного інструментарію, ще не розробле-
но універсальний підхід до розвʼязання проблем недостатньої 
ефективності діяльності органів публічного управління та ад-
міністрування. З огляду на це виникає обʼєктивна потреба в 
удосконаленні методологічного апарату з метою підвищення 
достовірності одержуваних даних. Тому видається доцільним 
розвиток сучасної методології шляхом залучення інструмен-
тарію низки суміжних наук, які фокусуються на малодослідже-
них ресурсах розвитку, зокрема юридичної.
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Сучасний стан розвитку нашої держави ускладнюється 
обʼєктивною необхідністю нагального впровадження комп-
лексу реформ усіх сфер життєдіяльності українського суспіль-
ства, зокрема публічного управління та адміністрування. 
Сьогодні домінуючу роль займають завдання наукового об-
ґрунтування, виявлення та подолання протидій ефективному 
функціонуванню цілісної системи державного управління її 
взаємозв'язку із регіональною системою та зовнішнім серед-
овищем.

Відзначимо, що питання розвитку системи публічного 
управління та адміністрування окреслюються проблемним і 
науково-пізнавальним полем галузі науки «Державне управ-
ління». Однак зважаючи на складність і комплексність зазна-
чених питань, суттєві методологічні напрацювання інших 
галузей наук, вагомий світовий та практичний досвід щодо 
розвитку державного, публічного управління, виникає по-
треба інтеграційних досліджень проблеми макроекономічно-
го управління та регулювання за допомогою економічної та 
юридичної науки і практики, зокрема законотворення.

Дієве публічне управління та адміністрування за своєю 
сутністю є домінантою громадянського суспільства, сферою 
реальної демократії в державі, однак вони досі не виконують 
повною мірою відповідні функції. Попередні спроби реформ 
системи публічного управління та адміністрування виявили-
ся не досить ефективними, оскільки здійснювалися без ураху-
вання специфічних проявів темпоральної парадигми, якими є 
тенденції складної екзогенної та ендогенної циклічності.

Існуючий комплекс засобів публічного управління та ад-
міністрування потребує розширення переліку інноваційних 
управлінських підходів за рахунок таких, що не потребують 
додаткового фінансування та спроможні актуалізувати прихо-
вані нематеріальні ресурси.

Не відповідає сучасним потребам існуючий рівень взає-
модії соціально-економічних систем та їх елементів, що функ-
ціонують в публічному управлінні та адмініструванні. Це сто-
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сується як системи національних, регіональних і місцевих ор-
ганів публічного управління, так і інститутів громадянського 
суспільства та субʼєктів господарювання; фактично відсутня 
цілісна система територіальних громад як спільнот, здатних 
виробляти й реалізовувати рішення виходячи зі статусу носія 
права на місцеве самоврядування, закріпленого в Конституції 
України, якій виповнилось у цьому році 25 років.

Сучасні глибокі ринкові перетворення, які останнім ча-
сом відбуваються в національній економіці, супроводжують-
ся значними інституційними змінами в системі публічного 
управління та адміністрування, зокрема в сфері модерніза-
ції системи управління регіональним і місцевим розвитком 
в Україні за умов реформи децентралізації владних повнова-
жень. Формування конкурентоспроможної соціально орієнто-
ваної ринкової економіки з розвиненими регіонами і субрегіо-
нами та її важливою складовою фінансовою самодостатнім се-
редовищем громади – є стратегічним курсом децентралізова-
ної системи публічного управління де роль державного управ-
ління в сфері регіонального і місцевого розвитку не тільки не 
зменшується, а навпаки, зростає, набуваючи нової якості та 
дієвості.

Реформа децентралізації створила нову модель територі-
альної організації влади та передбачає постановки нових за-
вдань (ресурсного забезпечення), закріплення повноважень 
і відповідальності: розвиток системи влади на місцях і фор-
мування спроможних територіальних громад, удосконалення 
державної регіональної та субрегіональної (місцевої) політик 
тощо. 

Незважаючи на те, що від початку задекларованих ре-
форм децентралізації повноважень влади в сфері публічного 
управління та заявлених пріоритетів Уряду щодо реформу-
вання системи управління регіональним і місцевим розвит-
ком, пройшло вже чимало часу, висвітлення в науковій літе-
ратурі проблем реформування та модернізації самої системи 
(механізмів і інструментів) державного управління обʼєктами 
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регіонального та місцевого розвитку України в нових умовах є 
недостатнім.

Наші дослідження свідчать, що глобальна тенденція су-
часного світогосподарського розвитку є феноменом міждер-
жавного регіонального та транскордонного співробітництва – 
це зростання ролі регіонів у ролі головних субʼєктів забезпе-
чення соціально-економічного розвитку держави, її конкурен-
тоспроможності на світовій економічній і політичній арені. 
Спроможні регіони та субрегіони здатні, з одного боку, змен-
шити навантаження на центральні органи влади, перебрав-
ши на себе частину їх повноважень, а з іншого – максимально 
враховувати потреби нових громад, субʼєктів господарювання 
та інших організацій при прийнятті рішень у виробництві на 
наданні публічних послуг.

Ми вже же згадували, що в цілому якість і дієвість публіч-
ного управління та адміністрування – одна з найважливіших 
проблем формування розвинених ринкових відносин в Укра-
їні та її регіонах, зокрема за умов формування нової системи 
(механізмів і інструментів) в сфері ресурсного забезпечення 
децентралізованої моделі управління на місцях. Формуван-
ня конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової 
економіки з розвиненим господарським сектором і його важ-
ливою складовою – підприємницьким середовищем – є стра-
тегічним курсом державної економічної політики в Україні. 
Пріоритетність розвитку управлінського та економічного сек-
тору в національній економіці та її регіонах, зумовлюється ви-
нятковим значенням і незамінністю надання послуг, працев-
лаштуванням, і інше для якісного життя людини в Україні.

Безперечним є те, що в умовах викликів сьогодення необ-
хідне більш ефективне публічного управління та адміністру-
вання в сфері територіального розвитку. Зокрема, потребує 
вдосконалення реалізація прогнозної та планувальної функ-
цій управління, які мають краще забезпечувати розвиток еко-
номічної та соціальної за рахунок підвищення точності й до-
стовірності прогнозів. Існуючі механізми розвитку публічного 
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управління та адміністрування не забезпечують отримання 
необхідних соціальних і економічних результатів. 

Незважаючи на те, що Українською державою останнім 
часом уже вжито заходів щодо реформи публічного управ-
ління та адміністрування, існує ціла низка обʼєктивних стри-
мувальних факторів, через які прогнозований результат не 
завжди досягається в очікувані терміни. У цьому контексті до-
слідження глибинних факторів діяльності органів публічного 
управління та адміністрування видається цілком актуальним, 
адже це дасть змогу уточнити певні ресурсні механізми та ча-
сові пріоритети у сфері розвитку всієї національної господар-
ської системи України. 

Відомо, що Урядом України було розроблено декілька вда-
лих концепцій реформування державного та регіонального 
управління, а Кабінету міністрів перетворився на Центр ре-
формування всієї системи управління. Наша задача – дати ре-
альні поради щодо їх вдосконалення та довести ці пропозиції 
до органів прийняття державних управлінських рішень1. 

Слід зазначити, що дані Концепції реформування перед-
бачають перехід на нову модель організації державної та ре-
гіональної влади. Основним завданням таких Концепцій є 
аналіз актуальних проблем у сфері управління, визначення 
основних управлінських в правових підходів, організаційних, 
фінансових засад їх вирішення, узгодження у часі з реформу-
ванням адміністративно-територіального устрою. Ключовим 
питанням Концепцій є обґрунтування пропозицій щодо забез-
печення на регіональному та місцевому рівні демократичної 
та ефективної організації управління, запровадження механіз-
му оптимального самодостатнього функціонування субʼєктів 
місцевого самоврядування.

1 Воротін В. Є. Модифікація державного та регіонального управління: 
теоретичні та практичні інновації. Питання правового забезпечення модерні-
зації державного управління та місцевого самоврядування в Україні (матері-
али науково-практичної конференції) / Заг. ред. Т. В. Мотренка, В. Є. Воротіна. 
К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. 197 с. (Сер.: Законо-
давчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. – Вип. 1). 
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Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про місцеві державні адміністрації», інші законодавчі акти та 
нормативні документи не повною мірою врегульовують пи-
тання організації влади. Особливо невдалим виявилося спів-
відношення положень законів про місцеве самоврядування та 
місцеві держадміністрації, особливо в частині чіткого розмеж-
ування повноважень місцевих органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. Зіткнулися два основних підходи: 
європейський системно-функціонально-цільовий і прорадян-
ський традиційно-галузевий. Перший – виходив з того, що не-
обхідно розробляти закон про місцеве самоврядування із ви-
значенням статусу кожного елемента його системи, передусім, 
територіальної громади; що слід цілеспрямовано розподілити 
функції, а вже потім повноваження органів місцевого само-
врядування різних рівнів, а також їхні повноваження і повно-
важення відповідних місцевих державних адміністрацій щодо 
надання населенню адміністративних і громадських послуг. 
Другий підхід був традиційно спрямований не на територіаль-
ну громаду, як певну спільноту, а на органи та їх повноважен-
ня: виключні, власні, делеговані.

Саме дві останні групи повноважень (власні та делегова-
ні) носять галузевий характер і не розмежовуються щодо на-
дання відповідних послуг населенню по різних рівнях системи 
місцевого самоврядування. На жаль, пріоритетним був визна-
чений традиційно-галузевий підхід. На практиці це породило 
чисельні колізії і прояви субʼєктивізму.

 На сьогодні налічується більше 3-х тисяч нормативних 
актів, у яких згадується термін «управління»; 700 законів по-
вʼязані із сферою управління та самоврядування. Виникає 
проблема систематизації законодавства та видання кодексу 
законів, які повʼязані із регулюванням відносин у сфері пу-
блічного, регіонального управління та місцевого самовряду-
вання1.

1 Коваль О. М. Модернізація місцевого самоврядування в Україні та 
сучасні пріоритети влади. Законодавчі аспекти модернізації механізмів пу-
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Концепцією реформування територіальної організації 
влади в Україні визначені першочергові проблеми, які потре-
бують розвʼязання, зокрема погіршення якості та доступності 
публічних послуг; зношеність теплових, каналізаційних, водо-
постачальних мереж і житлового фонду та ризик виникнення 
техногенних катастроф в умовах обмеженості фінансових ре-
сурсів місцевого самоврядування; складна демографічна ситу-
ація у більшості територіальних громад (старіння населення, 
знелюднення сільських територій та монофункціональних 
міст); неузгодженість місцевої політики щодо соціально-еко-
номічного розвитку з реальними інтересами територіальних 
громад; нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспро-
можність членів громад до солідарних дій, спрямованих на за-
хист своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та 
досягнення спільних цілей розвитку громади; зниження рів-
ня професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, 
зокрема внаслідок низької конкурентоспроможності органів 
місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня 
престижності посад, що призводить до низької ефективності 
управлінських рішень; корпоратизація органів місцевого са-
моврядування, закритість і непрозорість їх діяльності, високий 
рівень корупції, що призводить до зниження ефективності ви-
користання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості 
територій, зростання соціальної напруги; надмірна централі-
зація повноважень органів виконавчої влади та фінансово-ма-
теріальних ресурсів; відсторонення місцевого самоврядування 
від вирішення питань у сфері земельних відносин, посилення 
соціальної напруги серед сільського населення внаслідок від-
сутності повсюдності місцевого самоврядування.

Реалізація Концепції сприятиме: – посиленню правової, 
організаційної та матеріальної спроможності територіальних 
блічного управління та адміністрування в Україні / Заг. ред. О. Л. Копиленка, 
В. Є. Воротіна; Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во 
«Людмила», 2019. 237 с. (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та 
місцевого самоврядування. – Вип. 3). 
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громад, органів місцевого самоврядування, провадженню їх 
діяльності з дотриманням принципів та положень Європей-
ської хартії місцевого самоврядування; – доступності публіч-
них послуг, підвищенню їх якості; – впровадженню механізму 
здійснення місцевими держадміністраціями та населенням 
контролю за наданням органами місцевого самоврядування, 
територіальними органами центральних органів виконавчої 
влади публічних послуг; – запровадженню стандартів (норма-
тивів) якості публічних послуг, що надаються населенню ор-
ганами місцевого самоврядування базового та регіонального 
рівня, критеріїв оцінювання якості; – створенню сприятливих 
правових умов для максимально широкого залучення насе-
лення до прийняття управлінських рішень, а також розвитку 
форм прямого народовладдя; – формуванню ефективної те-
риторіальної системи органів місцевого самоврядування та 
місцевих органів виконавчої влади для забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць; – утворенню обʼєднаних тери-
торіальних громад, спроможних самостійно або через органи 
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 
значення; – соціально-економічному розвиткові територіаль-
них громад і регіонів; – стимулюванню економічного розвит-
ку територій у результаті удосконалення механізмів впливу 
органів місцевого самоврядування на визначення пріоритетів 
місцевого економічного розвитку; – визначенню чітких меж 
кожної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечен-
ню повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядуван-
ня на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці та недопущенню наявності в межах території грома-
ди інших адміністративно-територіальних одиниць такого ж 
рівня; – утворенню виконавчих органів обласних та районних 
рад; – зміні статусу місцевих держадміністрацій з органів за-
гальної компетенції на контрольно-наглядові органи у систе-
мі виконавчої влади з функцією координації діяльності тери-
торіальних органів центральних органів виконавчої влади на 
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відповідній території; – забезпеченню розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування базового та регіо-
нального рівня, місцевими держадміністраціями та територі-
альними органами центральних органів виконавчої влади.

Безперечно, такі масштабні перетворення не відбува-
ються швидко та потребують часу. На нашу думку, вирішення 
зазначених проблем ускладнюються внаслідок правового та 
інституційного характеру регіональної складової, а також не-
узгодженості реформ у різних сферах з реформуванням систе-
ми публічного управління та адміністрування, зокрема на ре-
гіональному та субрегіональному рівнях.

Світова практика останніх десятиріч свідчить, що онов-
лення інструментарію організаційно-правових і економіч-
них механізмів ресурсного забезпечення системи публічного 
управління та адміністрування, форм реалізації політики та 
багаторівневої інтеграції має спиратися на принципово нові – 
гнучкі та злагоджені форми взаємодії, ініціативно трансфор-
муючи слабкі місця в можливості, свідомо мобілізуючи влас-
ний потенціал до розвитку, нейтралізуючи конфлікти інтере-
сів спільною конструктивною взаємодією, спрямовано фор-
муючи систему публічних і громадських інститутів залучення 
інвестицій і поширення інновацій.

Реформа публічного управління та територіальної органі-
зації влади сформували нові рамкові умови і вимоги стосовно 
посилення ролі управління в Україні в частині забезпечення 
якості життя населення, безумовного набуття більшої еко-
номічної відповідальності й посилення своєї ресурсної спро-
можності. Отже, національні та регіональні органи влади от-
римали додаткові повноваження щодо забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку, зʼявились нові можливості 
задля зростання якості життя населення через використан-
ня додаткових ресурсів, правильній економічній політиці та 
стратегії розвитку1.

1 Міністри та державні секретарі: питання взаємодії (матеріали науко-
во-експертного обговорення) / Заг. ред. Т. В. Мотренка, В. Є. Воротіна. К. : Ін-



68

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

Як зазначається в Державній стратегії регіонального роз-
витку на 2021–2027 роки (постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. 
№ 695): заходи реалізації державної регіональної політики 
спрямовуватимуться на підтримку потенційних центрів еко-
номічного зростання, які можуть поширювати свій позитив-
ний вплив на розвиток сусідніх територій та впливатимуть на 
розвиток регіону в цілому, а також на підтримку інтегрованих 
проектів розвитку територій з особливими проблемами роз-
витку, що повинно сприяти зниженню рівня міжрегіональної 
та внутрішньорегіональної асиметрії в розвитку територіаль-
них громад і якості життя та праці людини. Заходи регіональ-
ної політики формуватимуться на основі отриманого досвіду, 
зібраних даних, висновків, рекомендацій, результатів аналі-
зів і оцінки для забезпечення та підтримки високих стандар-
тів управління і реалізації регіональної політики, що вимагає 
функціонування відповідних спеціалізованих аналітичних за-
собів, баз даних формування та оцінки політики1.

Відзначимо, що відповідно до Національної економічної 
стратегії на період до 2030 року, реалізацію реформи в сфері 
управління та економіки визначено однією з першочергових 
завдань. Практично дана стратегія конкретизує впроваджен-
ня новітніх механізмів і інструментів державного управління, 
які були закладені в Стратегії реформування до 2020 року. Ви-
значено цільову організаційну структуру міністерств, цілі, а 
також основні кроки для реалізації Стратегії2.

До моменту схвалення Стратегії робота з формування ор-
ганізаційно-правових і економічних механізмів ресурсного 
забезпечення зводилась до реформування центральних ор-
ганів виконавчої влади та головним чином зосереджувалася 
на здійсненні заходів, спрямованих на посилення інституцій-
ститут законодавства Верховної Ради України, 2017. 46 с. (Сер.: Законодавчі 
аспекти державного управління та місцевого самоврядування. – Вип. 2).

1 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021–2027 роки» : Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 695. 

2 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 
2030 року» : Постанова КМУ від 3 березня 2021 р. № 179.
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ної спроможності міністерств щодо формування і координації 
державної політики та позбавлення їх невластивих повнова-
жень.

З огляду на зазначене схвалення цієї Стратегії, яка ок-
реслює керівні принципи організації системи органів регі-
ональної та місцевої влади, є вкрай важливим кроком в про-
цесі впровадження реформи публічного управління, зокрема 
на місцевому рівні за умов сучасного процесу децентралізації 
владних повноважень.

Метою цієї Стратегії є окреслення керівних принципів 
організації системи органів виконавчої влади на місцях для 
забезпечення виконання такими органами всіх необхідних 
функцій, підзвітності, підконтрольності та максимальної 
ефективності і результативності їх діяльності в контексті ор-
ганізаційно-правових і економічних механізмів ресурсного за-
безпечення системи.

Керівні принципи організації системи органів влади на 
регіональному та місцевому рівнях у подальшому визначати-
муться як на законодавчому, так і на підзаконному рівнях.

У сучасній українській науці та практиці публічного 
управління лише починають формуватися підходи й поодино-
ко упроваджуватися окремі інструменти публічної ініціативи, 
що враховують розвʼязання різнополярних завдань – забезпе-
чення соціально-політичної стабільності та залучення інвес-
тицій (ресурсів) в інфраструктуру. Проблема ускладнюється 
тим, що інституту управління в України традиційно неактивні 
в пошуку додаткових джерел і можливостей до розвитку, а ре-
формовані інститути ресурсного забезпечення тільки-но зʼяв-
ляються та є нерозвиненими. Місцеві бюджети, що збільшу-
ються завдяки фінансовій децентралізації, та перші державні 
структурні фонди поки що не можуть забезпечувати стійко-
го розвʼязання більшості проблем, особливо в частині інфра-
структурного розвитку. Усе це вказує на відсутність цілісного 
та достатнього наукового підґрунтя своєчасному оновленню 
економічної політики на основі комплексу відповідних меха-
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нізмів модернізації сфери ресурсного та підприємницького 
потенціалу.

Найбільшу актуальність у практичному сенсі та вирішенні 
проблеми модернізації національної управлінської системи, ре-
гіональної економічної політики мають завдання послідовного 
формування логіки оновлення сучасних ресурсних політик ре-
гіонів із розробленням комплексу функціональних механізмів 
модернізації на основі вигід від різнорівневої інтеграції та ініці-
ативи регіонів України. У теоретико-методологічному плані це 
означає нагальність зміни концептуальної моделі розвитку ре-
гіонів у напрямі посилення їхніх здібностей реалізовувати влас-
ний потенціал з урахуванням обʼєктивних зовнішніх умов та 
еволюції форм публічно-управлінських і економічних відносин. 

Як ми вже звертали увагу, що в колишніх програмах еко-
номічних реформ були закладені основи розбудови нової 
управлінської системи, але її реалізація була повністю не ви-
конана. Головною метою управлінських реформ була побудо-
ва такої моделі, яка б забезпечувала б рівний та справедливий 
доступ усіх членів суспільства до необхідних послуг, високу 
якість і економічність цих послуг при збереженні соціально 
прийнятного обсягу державних гарантій, але все лишилось 
тільки на папері1.

Слід відзначити, що на думку експертів, сьогодні одним із 
важливих завдань реформування національної системи дер-
жавного та регіонального управляння на сучасному етапі де-
централізації є підготовка умов для переходу до дієвого (за-
безпеченого ресурсами) публічного управління та адміністру-
вання (із використанням обовʼязкового громадського контро-
лю в цій сфері).

Розвиток законодавства в сфері ресурсного забезпечен-
ня публічного управління та адміністрування є одним із прі-

1 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних 
відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного 
другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Заг. ред. В. О. За-
йчука, акад. НАПНУ. Том 8. К. : Інститут законодавства Верховної Ради Украї-
ни, 2015. 350 с.
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оритетних напрямків роботи кожної держави. Проведення 
ефективної законодавчої роботи в цій сфері є однією із пере-
думов для подолання тих глобальних викликів, які існують на 
сьогодні. Не менш важливу роль відіграє міжнародне співро-
бітництво на національному та регіональному рівнях у даній 
сфері.

Питання управління існувало завжди поряд із розвитком 
людства, а тому не меншу актуальність воно має і сьогодні в 
умовах глобалізації, збройних конфліктів та інших нових ви-
кликів, які стоять перед всім людством, а не лише кожною 
державою окремо.

Саме через особливу важливість зазначене вище питан-
ня знайшло відображення в багатьох міжнародних норматив-
но-правових актах і в законодавстві країн з різним рівнем роз-
витку ринкових відносин.

Відзначимо, що можемо синтезувати іноземний досвід 
формування політики управлінської модернізації та її ресур-
сного забезпечення через відповідні методологічні аспекти 
за трьома напрямами, що містять найбільший потенціал для 
оновлення публічного управління та адміністрування та ви-
пливають із власних повноважень сучасного управління в 
України за умовах децентралізації, а саме: а) просторовий роз-
виток і планування; б) економічний розвиток територій і ре-
гіонів; в) інтегроване управління розвитком і міжнародна та 
міжрегіональна співпраця.

Представники різних наукових шкіл інтеграції по-різному 
розглядають управлінські механізми ресурсного забезпечен-
ня і взаємодії субнаціональних систем, визначають її рушійні 
сили та критерії інтегрованості національних економік. Разом 
з тим у публічних управлінських теоріях чітко простежується 
посилення ролі держави в розвитку: від мінімального втру-
чання в початковий період (ринкова школа) до активної уча-
сті та впливу на більш пізніх стадіях (дирижистський напрям). 
Тому на початковому етапі розвитку країн і, як наслідок, по-
силення регіоналізму особливу увагу приділяється економіч-
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ній діяльності субʼєктів мікрорівня, а згодом – впливу різних 
інструментів державного впливу на збалансований розвиток 
процесів у державі.

Відзначимо, що теоретичний і практичний інтерес пред-
ставляє досвід тих країн, державне управління яких функці-
онує ефективно, а авторитет службовців в суспільстві досить 
високий. В даному випадку досвід організації та законодав-
чого забезпечення публічного управління країн-членів ЄС і 
АСЕАН буде корисний для побудови нової моделі державного 
управління, яка відповідатиме виклику часу. Тому формуван-
ня законодавства про державне управління України повинно 
оптимально поєднувати світові стандарти нормативної якості 
з традиційними особливостями вітчизняного досвіду, що яв-
ляє собою необхідний елемент законодавчого забезпечення 
перетворень, здійснюваних на сучасному рівні державного бу-
дівництва1.

Іншим важливим для України висновком із закордонного 
досвіду ресурсного забезпечення є упровадження «розумної 
спеціалізації» як магістрального шляху оновлення економіч-
них політик малих країн ЄС на основі їхніх відносних переваг. 
Це створює реальний стратегічний і навіть світоглядний ви-
клик щодо термінового перегляду ціннісних орієнтирів для 
національних і місцевих економік, особливо для України.

1 Воротін В. Є. Інституційні зміни та модернізація механізмів публічно-
го управління у сфері міждержавного та транскордонного співробітництва 
України. Законодавчі аспекти модернізації механізмів публічного управління 
та адміністрування в Україні / Заг. ред. О. Л. Копиленка, В. Є. Воротіна; Інсти-
тут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2020. 310 с. 
(Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самовряду-
вання – Вип. 4).
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

З прийняттям у 2012 році Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) вперше в історії вітчиз-
няної юриспруденції спеціальним негласним заходам, спрямо-
ваним на пошук і фіксацію даних про підготовку і вчинення 
злочинів та осіб, що їх вчинили, надано процесуальний статус 
та визначено як негласні слідчі (розшукові) дії1. За загальним 
правилом результати негласних слідчих (розшукових) дій мо-
жуть використовуватися у доказуванні на тих самих підста-
вах, що і результати слідчих (розшукових) дій, проведених під 
час досудового розслідування. Водночас, негласна природа 
вказаних дій, складна за своєю структурою процедура їх про-
ведення, інші особливості виявили певну неготовність судів 
та учасників кримінального провадження сприймати їх анало-
гічно іншим процесуальним діям. 

В умовах сучасного кримінального провадження вкрай 
актуального значення набуло питання порядку проведення та 
використання для доказування результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій, насамперед повʼязаних з тимчасовим обме-
женням прав людини. Аналізуючи їх, слід виходити з концеп-
туального положення про те, що незважаючи на тісний звʼя-

1 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. 
№ 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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зок негласних слідчих (розшукових) дій з оперативно-розшу-
ковими заходами, які передували вказаним діям як у контек-
сті законодавчого врегулювання так і практичного застосу-
вання, ці дії та заходи є різними за своєю правовою природою 
інститутами, різними правовими феноменами. 

Запровадження у сучасний кримінальний процес Украї-
ни інституту негласних слідчих (розшукових) дій є наслідком 
надання процесуального статусу або процесуалізації не «опе-
ративно-розшукової діяльності», як ще подекуди вважається, 
а спеціальних негласних заходів отримання інформації про 
злочин та особу, яка його вчинила. До набрання чинності КПК 
України 2012 року подібні негласні заходи дійсно існували у 
формі оперативно-розшукових заходів, підстави та порядок 
проведення яких регулювались Законом України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» (далі – Закон)1 та іншими нор-
мативно-правовими актами. Ототожнення негласних слідчих 
(розшукових) дій з оперативно-розшуковими заходами, що 
іноді відбувається під час правозастосовної практики, призво-
дить до необґрунтованої з точки зору положень теорії кримі-
нального процесу та кримінального процесуального закону 
підміни понять та фактично зводять негласні слідчі (розшу-
кові) дії, які є самостійним й самодостатнім процесуальним ін-
ститутом, до оперативно-розшукової діяльності. 

Про особливості негласних слідчих (розшукових) дій, які 
відрізняються від інших процесуальних дій своєю негласні-
стю, «закритістю» їх здійснення, зазначали й деякі науковці, 
констатуючи, що процесуалізація цих дій відбулась після їх 
визначення як таких у КПК України 2012 року2. 

На відміну від вказаних дій, завданням оперативно-роз-
шукової діяльності, згідно із ст. 1 Закону, є пошук і фіксація 

1 Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. 
№ 2135-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 

2 Богатирьова О., Тагієв С. Особливості провадження окремих негласних 
слідчих (розшукових) дій. Науковий часопис Національної академії прокура-
тури України. 2015. № 1. C. 17–24. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/
chasopys/ua/pdf/5-2015/bogatyrova.pdf
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фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та 
груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним ко-
дексом України з метою припинення правопорушень та в ін-
тересах кримінального судочинства. Згідно з положеннями 
п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону оперативним підрозділам для виконання 
зазначених завдань за наявності передбачених Законом під-
став надається право проводити відповідні оперативно-роз-
шукові заходи, у тому числі негласне обстеження публічно 
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, 
відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних теле-
комунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж. 
Оскільки здійснення зазначених та деяких інших заходів без-
посередньо повʼязано з проникненням до житла, втручанням 
у приватне спілкування або в інший спосіб тимчасовим обме-
женням прав людини, які гарантовані Конституцією України, 
Законом передбачено особливі умови та порядок їх проведен-
ня. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання 
вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобіган-
ня і припинення терористичних актів та інших посягань спе-
ціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим 
способом одержати інформацію неможливо. 

Відповідно до змісту п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону підставами для 
проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність 
достатньої інформації, одержаної в установленому законом 
порядку, що потребує перевірки за допомогою оператив-
но-розшукових заходів і засобів, про кримінальні правопору-
шення, що готуються, або осіб, які готують вчинення кримі-
нального правопорушення, тобто виключно на стадії готуван-
ня до нього. У разі ж виявлення ознак вчинення кримінально-
го правопорушення оперативний підрозділ згідно з вимогами 
ч. 2 ст. 7 Закону зобовʼязаний невідкладно направити зібрані 
матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передба-
чена КК України, до відповідного органу досудового розсліду-
вання для початку та здійснення досудового розслідування в 
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порядку, передбаченому КПК України. Така норма Закону спів-
відноситься з положеннями ст. 214 КПК України щодо зобовʼя-
зання слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 го-
дин після встановлення обставин про вчинення криміналь-
ного правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) та розпочати 
розслідування. 

Тобто чинним законодавством визначено можливість 
проведення оперативно-розшукових заходів у межах опера-
тивно-розшукової справи, насамперед, з метою виявлення і 
фіксації кримінальних правопорушень на стадії готування, до 
внесення відомостей про них до ЄРДР. Водночас, інформація 
про вже вчинене кримінальне правопорушення може бути пе-
ревірена після внесення відомостей про нього до ЄРДР лише 
через проведення слідчих (розшукових) дій або негласних 
слідчих (розшукових) дій у межах розпочатого досудового 
розслідування з підстав та у порядку, передбачених КПК Укра-
їни. 

Оцінюючи можливості використання для доказування у 
кримінальному провадженні матеріалів оперативно-розшуко-
вих заходів, слід зазначити, що такі заходи проводяться, пере-
дусім, в інтересах кримінального судочинства. Згідно із поло-
женнями п. 1–3 ст. 10 Закону матеріали оперативно-розшуко-
вої діяльності використовуються як приводи та підстави для 
початку досудового розслідування, а також для отримання 
фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному 
провадженні, для попередження, виявлення, припинення та 
розслідування кримінальних правопорушень. 

Можливість використання результатів оперативно-роз-
шукової діяльності як доказів у кримінальному проваджен-
ні передбачено й чинним КПК України. Так, відповідно до ч. 2 
ст. 99 цього Кодексу матеріали, в яких зафіксовано фактичні 
дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібра-
ні оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність», за умови 
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відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть 
використовуватися в кримінальному провадженні як докази. 
Виходячи зі змісту цих вимог, у разі складання за результата-
ми оперативно-розшукових заходів відповідних протоколів та 
наявності додатків до них такі матеріали є документами, що 
передбачені як процесуальне джерело доказів ч. 2 ст. 84 КПК 
України, у звʼязку з чим, можуть використовуватись у кримі-
нальному провадженні як докази. 

Відповідно до правового висновку Верховного Суду Укра-
їни, викладеному у постанові від 16.03.2017 у кримінальній 
справі № 671/463/15-к, фактичні дані, отримані в результа-
ті проведення оперативно-розшукових заходів до внесення 
відомостей до ЄРДР, можуть бути визнані належними та ви-
користані як докази, а саме як документи, у кримінальному 
провадженні за умови, якщо вони були отримані в порядку, 
передбаченому КПК України, з урахуванням особливостей, 
встановлених Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність»1. 

Разом із тим, згідно з положеннями глави 21 КПК України 
негласні слідчі (розшукові) дії, на відміну від оперативно-роз-
шукових, визначено як різновид слідчих (розшукових) дій, ві-
домості про факт та методи проведення яких не підлягають 
розголошенню. Фіксація ходу і результатів цих дій відповідає 
загальним правилам фіксації кримінального провадження, пе-
редбаченим КПК. Протоколи та інші результати щодо прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій використовуються 
в доказуванні на тих самих підставах, що і результати інших 
слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування. 
Негласні слідчі (розшукові) дії (далі – НС(Р)Д), як і гласні слід-
чі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) дока-
зів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кри-
мінальному провадженні. НС(Р)Д, таким чином, є процесуаль-

1 Постанова судової палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України від 16 березня 2017 року, категорія справи №671/463/15-к. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66203468 
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ними діями, підстави, порядок проведення та використання 
результатів яких визначено ст. 246 та іншими статтями КПК 
України. 

Наявність у чинному КПК України негласних дій, як різ-
новиду слідчих (розшукових) дій, дає можливість слідчому 
або уповноваженим оперативним підрозділам за доручен-
ням слідчого, прокурора, застосовувати їх аналогічно слідчим 
(розшуковим) діям, але використовуючи при цьому негласні, 
конфіденційні засоби та методи, які не підлягають розголо-
шенню. 

Проведення вказаних слідчих дій негласно означає їх не-
очевидність, таємний характер для осіб, які не мають до них 
відношення, але насамперед, від осіб, груп, організацій сто-
совно яких вони проводяться. Зазначене дає можливість ней-
тралізувати можливу протидію з боку цих осіб, забезпечити 
безпеку учасників таких дій, їх результативність, зберегти в 
таємниці факт їх здійснення, засоби і методи, які при цьому 
застосовувалися. 

Саме використання таких засобів і методів, тобто конфі-
денційна складова вказаних дій, яка передбачає й можливість 
застосування спеціальних технічних засобів негласного отри-
мання інформації, має конститутивне значення для ототож-
нення цих дій як негласних, надає їм суто специфічних ознак 
та властивостей. Як наслідок, результати НС(Р)Д у криміналь-
ному провадженні мають доволі потужний доказовий потен-
ціал порівняно з можливостями інших процесуальних дій. Так, 
під час проведення «відкритих» слідчих (розшукових) дій ви-
являються та досліджуються сліди злочину «постфактум», 
тобто вже після його вчинення. При цьому у багатьох випад-
ках такі сліди з різних, у тому числі обʼєктивних причин на мо-
мент розслідування можуть бути знищені, спотворені, тощо. 
У той же час особливості негласних слідчих (розшукових) дій 
дають змогу встановити та зафіксувати відомості про злочин 
та особу, яка його вчинила, у режимі «онлайн», тобто реально-
го часу, коли такі дані виявляються й фіксуються безпосеред-
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ньо під час готування до злочину або вчинення злочину. Це 
безумовно впливає на їх якісну оцінку та можливість подаль-
шого ефективного використання як доказів у кримінальному 
провадженні. 

З іншого боку саме вказаний «закритий» характер НС(Р)Д 
надає можливість уповноваженим субʼєктам втручатися в осо-
бисте життя, спілкування, тією чи іншою мірою обмежувати 
конституційні права людини. Зазначені особливості з обʼєк-
тивною необхідністю впливають на вразливість результатів 
негласних слідчих (розшукових) дій з точки зору забезпечен-
ня прав особи, гарантій їх дотримання у звʼязку з проведен-
ням негласних дій. 

Слід погодитися з думкою, що вказані дії можуть бути 
як ефективним засобом отримання доказів у кримінальному 
процесі, так і засобом грубого порушення прав, свобод і закон-
них інтересів. Тому застосування таких засобів у криміналь-
ному процесі потребує як постійного вдосконалення їх опера-
тивності, так і процесуальних гарантій законності1. 

Будь-яка неврегульованість або невизначеність у питан-
нях процесуального оформлення НС(Р)Д, наявність законо-
давчих лакун щодо процедури проведення та використання їх 
результатів, беззаперечно призводить до визнання здобутої 
інформації, як отриманої внаслідок істотного порушення прав 
та свобод людини. З цієї причини, відповідно до вимог ст. 86, 
87 КПК України, одержані фактичні дані як недопустимі дока-
зи неможливо у подальшому використовувати для доведення 
винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушен-
ня. За таких обставин, навіть за наявності безсумнівних даних 
про причетність певних осіб до його вчинення, встановлених 
в результаті проведення НС(Р)Д та підтвердження достовірно-
сті отриманої інформації, такі особи можуть уникнути кримі-
нальної відповідальності, що зрозуміло суперечить завданням 

1 Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми прова-
дження та використання результатів у доказуванні. Юридичний часопис Наці-
ональної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. C. 271. 
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та засадам кримінального провадження, передбаченим КПК 
України. 

Виходячи із вищеназваних властивостей, притаманних 
НС(Р)Д, останні мають виключно винятковий характер. Як на-
слідок, законодавцем встановлено певні жорсткі передумови 
та обмеження щодо їх проведення. Так за загальним правилом 
негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у кримінальних 
провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів 
а також у випадках, якщо відомості про кримінальне право-
порушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати 
в інший спосіб (ч. 1, 2 ст. 246 КПК України). Викладене у свою 
чергу визначає особливості проведення таких дій порівняно 
з іншими слідчими (розшуковими) діями. Так негласні слідчі 
(розшукові) дії, що тимчасово обмежують конституційні пра-
ва осіб, проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді 
суду апеляційної інстанції, що надає дозвіл на їх здійснення. 
Виключно прокурор має право приймати рішення про прове-
дення такої негласної слідчої (розшукової) дії як контроль за 
вчиненням злочину. 

До особливостей НС(Р)Д, що суттєво відрізняє їх від ін-
ших слідчих (розшукових) дій відноситься те, що порядок і 
методика їх проведення регулюються не кримінальним про-
цесуальним законом, а окремими підзаконними норматив-
но-правовими актами органів, у складі яких перебувають від-
повідні уповноважені оперативні підрозділи.

Зрозуміло, що конфіденційний, «закритий» характер цих 
дій впливає на необхідність засекречування матеріальних но-
сіїв інформації щодо факту і методів, а також відомостей, що 
дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої 
проводиться або планується проведення такої дії, розголо-
шення яких створює загрозу національним інтересам та без-
пеці, підлягають засекречуванню. 

Дійсно НС(Р)Д повинні проводитись лише у випадку, 
якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, немож-
ливо отримати в інший спосіб. Проте, нами вважається по-
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милковою та такою, що не ґрунтується на положеннях закону, 
думка про нібито можливість здійснення НС(Р)Д обовʼязково 
лише після проведення низки гласних слідчих (розшукових) 
дій, про необхідність першочергового проведення гласних дій, 
які мають обовʼязково передувати НС(Р)Д. Адже, чинний кри-
мінальний процесуальний закон не містить жодних застере-
жень чи вимог щодо цього. Єдиним критерієм для прийняття 
рішення у конкретних умовах про першочергове проведення 
саме негласної дії може бути лише її переважна результатив-
ність щодо отримання доказів, які мають значення для зʼясу-
вання обставин злочину та встановлення осіб, які його вчини-
ли, більш ефективне, через це, виконання завдань криміналь-
ного провадження, порівняно з іншими процесуальними дія-
ми, коли неможливо отримати відомості про злочин та особу, 
яка його вчинили, в інший спосіб, аніж шляхом першочергово-
го проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема, 
це може бути повʼязано із необхідністю перевірки інформації, 
одержаної внаслідок конфіденційного співробітництва, роз-
слідуванням злочину, вчиненого в умовах неочевидності, за-
безпеченням безпеки свідків, потерпілих або інших учасників 
кримінального провадження, можливістю отримання відомо-
стей, що використовуватимуться для доказування у кримі-
нальному провадженні виключно внаслідок здійснення НС(Р) Д, 
неефективністю у конкретних умовах проведення «відкри-
тих» слідчих (розшукових) дій, тощо. 

Аналогічним чином Європейський Суд з прав людини у 
своєму рішенні «Класс проти Німеччини» від 06.09.1978 зазна-
чає, що розпорядження про застосування негласних заходів 
може видаватися лише у випадку, коли встановлення фактів 
за допомогою іншого методу видається неможливим або знач-
но складнішим. Як вбачається із рішення Суду, існуюча згідно 
із законом процедура прийняття рішень про проведення вка-
заних заходів, насамперед, призначена виключити можли-
вість їх застосування на підставі необдуманих, неприйнятних 
чи таких, що видані без відповідного й належного розгляду, 
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розпоряджень, а також виключити здійснення цих заходів, яке 
б мало експериментальний чи загальний характер1. 

Ще однією проблемою, що може призвести до визнання 
недопустимим доказів, отриманих в результаті НС(Р)Д, є зміна 
упродовж кримінального провадження кваліфікації тяжкості 
злочину з тяжкого або особливо тяжкого на менш тяжкий. На 
нашу думку, зміна кваліфікації щодо ступеня тяжкості злочи-
ну не може «автоматично», у будь-якому випадку призвести 
до неможливості у подальшому використовувати результати 
проведених негласних дій для доказування у кримінальному 
провадженні. Вирішальним для легітимації результатів нег-
ласних дій у такому випадку є те, що на момент прийняття 
рішення та проведення НС(Р)Д встановлені обставини вказу-
вали на існування ознак саме тяжкого або особливо тяжкого 
злочину, тобто вказували на наявність на той час передбаче-
них законом підстав для здійснення таких дій. 

Двоїста природа негласних слідчих (розшукових) дій без-
посередньо впливає, навіть обʼєктивно обумовлює, пробле-
му визнання даних, отриманих в результаті їх проведення, як 
допустимих доказів. З одного боку НС(Р)Д є процесуальними 
діями, різновидом слідчих (розшукових) дій, метою яких є от-
римання (збирання) доказів або перевірка вже отриманих до-
казів у конкретному кримінальному провадженні. Внаслідок 
процесуального характеру НС(Р)Д фіксація їх ходу і результа-
тів відбувається аналогічно будь-яким слідчим (розшуковим) 
діям. За результатами проведення негласної слідчої (розшуко-
вої) дії складається протокол, до якого в разі необхідності до-
лучаються додатки (аудіо- або відеозаписи, фотознімки); про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксувати-
ся за допомогою технічних та інших засобів. 

З іншого боку, на відміну від гласних, «відкритих» слід-
чих (розшукових) дій, процедуру проведення яких ретельно 

1 Справа «Класс та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 року. Прак-
тика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. 2002. № 4. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_093/page
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передбачено у Главі 20 КПК України, процесуальний порядок 
проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій у 
Кримінальному процесуальному кодексу не визначено. Зро-
зуміло, що причиною цього є те, що останні мають закритий, 
конфіденційний характер, не підлягають розголошенню, здій-
снюються у режимі секретності. Порядок, тактика і методика 
їх проведення, застосування спеціальних технічних засобів 
негласного отримання інформації безпосередньо регулюєть-
ся не КПК, а окремими підзаконними нормативно-правовими 
актами уповноважених органів. Саме через це, актуалізується 
питання щодо належної перевірки отриманої у такий спосіб 
інформації, її оцінки з позиції додержання законності, гаран-
тованих Конституцією і законами України прав осіб, а також 
допустимості використання їх результатів для доказування у 
кримінальному провадженні. 

Законом передбачено можливість дослідження слідчим, 
прокурором результатів НС(Р)Д, у тому числі одержаних упов-
новаженими оперативними підрозділами за допомогою спе-
ціальних технічних засобів негласного отримання інформа-
ції. Так, з цією метою відповідно до положень ст. 36, 266 КПК 
України прокурор або слідчий за його вказівкою досліджує 
отриману в ході проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій інформацію. У разі необхідності для цього залучається 
спеціаліст. При виявленні за результатами цього дослідження 
відомостей що мають значення для досудового розслідуван-
ня і судового розгляду, в протоколі відтворюється відповідна 
частина інформації, після чого прокурор вживає заходів для 
збереження отриманої інформації. При цьому носії інформації 
та технічні засоби, за допомогою яких отримано інформацію, 
можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів 
або експертів у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Такий алгоритм дій, наявність протоколів з додатками, 
складених за наслідками самостійного дослідження слідчим, 
прокурором результатів НС(Р)Д, отриманих із застосуванням 
спеціальних технічних засобів, дає можливість використо-
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вувати матеріали цих дій для доказування у кримінальному 
провадженні в якості належних та допустимих доказів на тих 
самих підставах як і результати інших слідчих (розшукових) 
дій. 

Окремою проблемою легітимізації можливості викори-
стання як доказів матеріалів негласних слідчих (розшукових) 
дій є питання обовʼязкового складання протоколів, у яких 
фіксуються хід і результати дій, повʼязаних з підготовкою до 
проведення НС(Р)Д, у тому числі із застосуванням спеціальних 
технічних засобів, інших речей, предметів, тощо. 

Як передбачено у ч. 2 ст. 273 КПК України, виготовлення, 
утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення 
конкретних негласних слідчих дій оформляються відповідним 
протоколом. У той же час вказаною статтею не регулюєть-
ся порядок фіксації аналогічних дій слідчого або працівників 
уповноваженого оперативного підрозділу щодо виготовлен-
ня, утворення ідентифікованих (помічених) засобів (напри-
клад, помічених грошових купюр, що застосовуються під час 
спеціального слідчого експерименту з метою викриття служ-
бової особи в одержанні неправомірної вигоди). 

Не врегульовано чинним КПК України й питання процесу-
ального оформлення дій слідчого або оперативних працівни-
ків, повʼязаних з оглядом, врученням, спорядженням або з ін-
шою формою підготовки до використання під час НС(Р)Д спе-
ціальних технічних засобів негласного отримання інформації. 
Навіть незважаючи на те, що такі засоби широко застосову-
ються у випадках здійснення передбачених Главою 21 КПК 
України негласних дій, що тимчасово обмежують конститу-
ційні права особи. При вирішенні цього питання слід врахову-
вати, що зазначені дії за своїм змістом мають процесуальний 
характер і проводяться виключно у звʼязку з підготовкою до 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Їх не можна 
назвати «проміжним етапом» проведення НС(Р)Д, оскільки 
вони здійснюються ще до їх початку, тобто до того, коли за 
допомогою негласних методів починається безпосереднє от-
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римання і фіксація відомостей про злочин та особу, яка його 
вчинила. 

З іншого боку, подібні дії проводяться вже після прийнят-
тя рішення про здійснення негласних слідчих (розшукових) 
дій, вони тісно повʼязані із останніми, тому також повинні 
виконуватись з дотриманням вимог секретності, без розголо-
шення відповідного факту. Це природньо накладає певні об-
меження щодо їх проведення та фіксації. Зокрема, на відміну 
від «відкритої» слідчої (розшукової) дії – огляду речей та до-
кументів у порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, для 
участі в огляді ідентифікованих (помічених) засобів, несправ-
жніх (імітаційних) засобів або спеціальних технічних засобів 
негласного отримання інформації не можуть бути запрошені 
поняті, потерпілі, підозрювані, інші учасники кримінального 
провадження. Натомість, огляд цих засобів, як й їх виготов-
лення (утворення) у переважній більшості відбувається за 
участі спеціалістів.

З огляду на викладене, цілком обґрунтованим є те, що 
фіксація ходу і результатів описуваних дій має відповідати за-
гальним правилам фіксації кримінального провадження, пе-
редбаченим КПК України. Тобто за їх результатами аналогічно 
до положень ст. 252, 273 цього Кодексу складається протокол, 
до якого в разі необхідності долучаються додатки. Слід памʼя-
тати, що за змістом ст. 103, 104, 106 КПК України проведення 
процесуальних дій під час кримінального провадження фік-
сується у відповідних протоколах або на носіях інформації, на 
яких за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуаль-
ні дії, про що зазначається у таких протоколах, які складають-
ся слідчим. 

У той же час законом передбачено, що хід і результати 
проведення процесуальних дій фіксуються у протоколі лише 
у випадках, передбаченим Кримінальним процесуальним ко-
дексом. Складання протоколів за результатами виготовлення 
ідентифікованих (помічених) засобів, огляду, вручення або ін-
шої форми підготовки до використання під час НС(Р)Д спеці-
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альних технічних засобів не передбачено у КПК України. Про-
те, необхідність фіксації ходу і результатів вказаних процесу-
альних дій у відповідному протоколі обумовлена насамперед 
тим, що характер негласних заходів, у яких застосовуються 
названі засоби, передбачає втручання у приватне спілкуван-
ня та особисте життя, тобто суттєве обмеження гарантованих 
ст. 30, 31, 32 Конституції України прав людини1. Це у свою чер-
гу актуалізує пріоритетність додержання засад верховенства 
права, забезпечення дотримання прав особи у випадках нег-
ласного отримання відомостей про особисте життя людини 
під час здійснення НС(Р)Д. У будь-якому випадку, як це перед-
бачено у ч. 6 ст. 9 КПК України, коли положення цього Кодексу 
не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримі-
нального провадження, застосовуються загальні засади кри-
мінального провадження, визначені частиною першою стат-
ті 7 цього Кодексу. 

Тому, інтерпретуючи у даному випадку норми криміналь-
ного процесуального закону, необхідно керуватись насампе-
ред засадами верховенства права та іншими основоположни-
ми вимогами до кримінального провадження, визначеними у 
ст. 7, 8 КПК України. Згідно з ними кримінальне провадження 
здійснюється з додержанням принципу верховенства права, 
відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються 
найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Зміст та форма кримінального прова-
дження повинні відповідати загальним засадам кримінально-
го провадження, до яких відносяться й передбачені ст. 13, 14, 
15 КПК України недоторканність житла чи іншого володіння 
особи, таємниця спілкування, невтручання у приватне життя. 

Не викликає сумнівів, що належне оформлення вище 
означених процесуальних дій, обовʼязкова фіксація ходу і ре-
зультатів їх проведення в окремому протоколі, одночасно за 
допомогою відеозапису, є ефективним додатковим процесу-

1 Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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альним засобом забезпечення конституційних прав особи при 
здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій. Наявність та-
ких протоколів надає суду реальну можливість перевірити до-
тримання засад законності і верховенства права при підготов-
ці та виконанні НС(Р)Д, має вирішальне значення для оцінки 
отриманих внаслідок цих дій даних як достовірних та допу-
стимих доказів, легітимності їх використання для доказуван-
ня у кримінальному провадженні. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що саме дотри-
мання засад верховенства права під час прийняття рішення, 
проведення й використання результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій у сучасному кримінальному провадженні, 
пріоритетна увага щодо забезпечення гарантованих Консти-
туцією України прав людини під час їх здійснення та оформ-
лення, унеможливить спроби довести нелегітимність вказа-
них заходів, як таких, що порушують ці права. Застосування 
аналогії права, яка ґрунтується на вищевказаних засадах та 
принципах, при здійсненні зазначених дій у випадках наявних 
прогалин чинного законодавства, матиме фундаментальне 
значення для легітимізації отриманих за їх результатами фак-
тичних даних як належних та допустимих доказів. 
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РОЗВИТОК ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Безробіття – явище економіки, що проявляється у на-
явності зайвої робочої сили. Занадто високий її рівень нега-
тивно впливає на соціально-економічний стан суспільства, 
обумовлюючи необхідність здійснення заходів сприяння за-
йнятості та правового регулювання відносин, які виникають 
у ході їх реалізації. Упродовж тридцяти років незалежності в 
нашій країні сформована достатня нормативно-правова база з 
питань зайнятості та захисту від безробіття. 

Закон України від 1 березня 1991 р. «Про зайнятість на-
селення» офіційно визнав існування безробіття та визначив 
основні принципи державної політики зайнятості. Для їх 
реалізації була створена державна служба зайнятості. Поло-
ження Закону мали основну спрямованість – соціальну під-
тримку безробітних. Заходи сприяння зайнятості окремих 
категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю1 або моло-
ді2, були посилені нормативними положеннями окремих за-
конів.

1 Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон 
України № 875-XII від 21 березня 1991 р. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/875-12#Text

2 Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : 
Закон України № 2998-XII від 5 лютого 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2998-12#Text
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Необхідність удосконалення процесу реалізації конститу-
ційних положень щодо зайнятості та гарантій права на працю, 
обумовила прийняття нового Закону України «Про зайнятість 
населення». Як комплексний нормативно-правовий акт, він 
визначив засади реалізації державної політики у сфері зайня-
тості населення та трудової міграції; гарантії держави щодо 
захисту права громадян на працю та гарантії реалізації права 
громадян на соціальний захист від безробіття. 

Систему заходів державної політики забезпечення зайня-
тості населення було переорієнтовано на підвищення ролі 
професійного навчання, стимулювання роботодавців створю-
вати нові робочі місця для працевлаштування осіб, які мають 
додаткові соціальні гарантії працевлаштування1. Новели зако-
ну включали: зниження податків за створення робочих місць; 
облік страхового стажу; усунення дискримінації; забезпечен-
ня села спеціалістами; безкоштовне перенавчання; навчання 
кадрів під замовлення тощо. Серед проблем, які мав розвʼяза-
ти Закон, необхідно виокремити: посилення мотивації праців-
ників та роботодавців до легального працевлаштування, зни-
ження рівня молодіжного безробіття, покращення ситуації із 
зайнятістю людей зрілого віку, встановлення звʼязку між осві-
тою та ринком праці, подолання дефіциту можливостей для 
професійного зростання особи, підвищення темпів створення 
нових робочих місць.

Запроваджені Законом України від 5 грудня 2019 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
формування державної політики у сфері праці, трудових від-
носин, зайнятості населення та трудової міграції» організацій-
но-правові заходи, осучаснили нормативно-правову базу з пи-
тань зайнятості, але не в повній мірі враховує зміни якості та 
розподілу робочої сили у звʼязку із структурною перебудовою 
економіки, збільшенням форм зайнятості та видів діяльності. 
Правові норми щодо регламентації дій держави на ринку пра-

1 Про зайнятість населення : Закон України від 5 липня 2012 р. Відомо-
сті Верховної Ради України. 2013. № 24. Cт. 243.
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ці мають враховувати нормативні положення, які забезпечу-
ють здійснення інвестиційної, кредитно-грошової, зовнішньо-
економічної, податкової і бюджетної політики. 

Окрему групу заходів сприяння зайнятості населення скла-
дає система формального та неформального професійного роз-
витку працівників, організаційно-правові засади якої визначе-
ні Законом України «Про професійний розвиток працівників»1. 
Аналіз його положень та практики реалізації свідчить про не-
обхідність посилення стимулювання роботодавців здійснювати 
професійне навчання. Положення закону мають передбачати 
не тільки організаційні заходи підтримки, а й диференційовану 
систему соціальних преференцій для роботодавця або праців-
ника, який самостійно оплачує своє професійне навчання. Удо-
сконаленню також підлягають нормативно-правові акти Укра-
їни щодо підтвердження кваліфікації трудових мігрантів, набу-
тої у спосіб неформального навчання за кордоном. 

Інша концептуальна проблема Закону проявляється у не-
достатній нормативній забезпеченості професійної відповід-
ності особи змінюваним вимогам виробничого середовища 
протягом всієї професійної карʼєри. Ключова роль послуги з 
професійного навчання безробітних серед заходів активної 
політики зайнятості, обумовлена її значенням у вирішенні 
важливих соціально-економічних завдань: для конкретної 
особи – це питання підвищення її конкурентоспроможності на 
ринку праці, для суспільного розвитку – забезпечення форму-
вання та розвиток трудових ресурсів.

Масштаби міграційних процесів та заходи в рамках єв-
роінтеграції, викликали необхідність визначення правових 
та організаційних засад державного регулювання зовнішньої 
трудової міграції та соціального захисту громадян України за 
кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей2. На жаль, 

1 Про професійний розвиток працівників : Закон України № 4312-VI від 
12 січня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text 

2 Про зовнішню трудову міграцію : Закон України № 761-VIII від 5 листо-
пада 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19#Text
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забезпечення виконання Закону України «Про зовнішню тру-
дову міграцію» залишається переважно декларативним. У 
звʼязку із збільшенням обсягу міграції за кордон, нагальними 
видається удосконалення правового регулювання циркуляр-
ної (періодично повторюваної) моделі міграції. 

Варто зазначити, що правова регламентація відносин 
у сфері зайнятості, заходів подолання економічної бідності 
та соціального захисту на випадок безробіття, мають риси 
ускладненості та прогалин, не є динамічним і через це не 
завжди відповідає реаліям сучасного життя. Величезний нор-
мативно-правовий масив не утворює єдиної, взаємоповʼязаної 
системи, потребує певного вдосконалення, що неодмінно по-
значається на практиці. 

За даними Всесвітнього економічного форуму у Звіті про 
глобальну конкурентоспроможність 2017–2018 років, Украї-
на посіла 86 місце за ефективністю ринку праці серед 137 до-
сліджуваних держав. Відповідно до індексу інноваційного 
розвитку, представленого агентством Bloomberg у 2018 році, 
Україна на 53 місці серед 60 досліджуваних держав. При цьому 
наша держава виявилася найгіршою за продуктивністю пра-
ці, зайнявши останнє місце у рейтингу, та потрапила до трій-
ки аутсайдерів за технологічними можливостями, зайнявши 
58 місце1. 

Незважаючи на значну нормативну базу, в тому числі упо-
рядковану у сфері професійної кваліфікації2, правове регулю-
вання молодіжного сегменту ринку праці в Україні залишаєть-
ся надто складним, потребує певних коректив і змін.

Серед основних причин безробіття молоді – відсутність 
практичного досвіду роботи в рамках обраної спеціальності, 

1 Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 
2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 
2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р

2 Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Ка-
бінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1341-2011- %D0 %BF#n12
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необхідних умінь та навичок. Інша причина – небажання робо-
тодавців витрачати кошти на професійне навчання або підви-
щення кваліфікації молодих працівників1. 

У рамках аналізу ринку праці за перші місяці 2021 року, 
за даними НБУ, попитом серед роботодавців користувалися 
працівники з досвідом.2 Законодавчо закріплені зобовʼязання 
держави щодо надання працездатній молоді першого робочо-
го місця потребують удосконалення, як і відповідальність ро-
ботодавців за відмову у працевлаштуванні молоді за квотою. 

Одним з елементів співпраці з МОП виступають Програми 
гідної праці для України, обовʼязковою частиною яких є визна-
чення пріоритетів вирішення проблем зайнятості населення3. 
Серед них – сприяння ефективному соціальному діалогу, поси-
лення спроможності соціальних партнерів та інституцій соці-
ального діалогу, покращення соціального захисту умов праці.

Варто відзначити, що МОП приділяє окрему увагу діяль-
ності приватних агентств зайнятості4. Конвенція МОП № 181 
до приватних агентств відносить будь-яких фізичних або 
юридичних осіб, незалежних від державних органів, які нада-
ють одну або більше послуг на ринку праці. Сферу діяльності 
недержавних агентств зайнятості в Україні чітко не визначе-
но, як і відповідальність та порядок здійснення контролю за 
їх діяльністю. Удосконалення правового регулювання діяльно-
сті приватних служб зайнятості є необхідною умовою для роз-
витку цивілізованого ринку праці. 

Не меншого значення має посилення інституційної спро-
можності реалізації державної політики зайнятості в Україні. 

1 Міжнародне бюро праці, 2006 рік. Факти про молодіжну зайнятість 
(ILO, Facts on Youth Employment). URL: www.ilo.org/public/english/employment/
yett/download/fact06-e.pdf 

2 URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
3 URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/-

--srobudapest/documents/ genericdocument/wcms_470684.pdf
4 Клавдієва К. Д. Формування проектного підходу до роботи обласної 

служби зайнятості як фактор детінізації ринку праці в Україні. Ринок праці та 
зайнятість населення. 2018. № 1. С. 66–71.
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За участю Програми розвитку Організації Обʼєднаних Націй 
(ПРООН) і МОП була проведена оцінка функціонування служ-
би зайнятості. Результати досліджень показали, що служба за-
йнятості України працює в складних умовах, що характеризу-
ються економічним спадом, економічною і політичною тран-
сформацією, високим рівнем неформальної зайнятості та кон-
фліктом на сході країни. У порівнянні зі службами зайнятості 
інших країн, служба зайнятості України, з огляду на її загальне 
навантаження, має помірну чисельність персоналу і віднос-
но малий бюджет. Недостатнім визнано фінансування актив-
ної політики на ринку праці, у порівнянні з іншими країнами. 
Встановлено необхідність підвищення ролі служби зайнятості 
в зменшенні масштабів неформальної зайнятості та в прогно-
зуванні ринку праці для більш ефективного узгодження про-
позиції кваліфікованих кадрів з попитом на них1. 

Зниженню ефективності правового регулювання захо-
дів сприяння зайнятості в Україні сприяють: низький рівень 
активності основних партнерів соціального діалогу, застарілі 
норми трудового законодавства, низький рівень оплати пра-
ці, слабка система контролю за правозастосуванням у сфері 
зайнятості; відсутність прогнозування та стратегічного пла-
нування ринку праці, недосконалість інформаційної системи 
Служби зайнятості України; недостатні обсяги професійної пе-
репідготовки незайнятих громадян. 

1 Проект ПРООН і МОП щодо реформування Державної служби за-
йнятості. URL: http://fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/virobnicha-politika-
ta-kolektivnodogovirne-regulyuvannya/11447-proekt-proon-i-mop-shchodo-
reformuvannyaderzhavnoji-sluzhbi-zajnyatosti
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МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕШКАНЦІВ ЧАСТИН ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Тимчасова окупація частин території України зумовила 
процеси вимушеної міграції, які відрізняються від традицій-
них видів міграції у середині країни, негативно позначилася 
на правах їх мешканців і потребує додаткових фінансових ре-
сурсів для забезпечення заходів соціально-правової підтрим-
ки населення. У новітній правовій дійсності нашої країни 
зʼявилися категорії осіб, які потребують особливого захисту – 
внутрішньо переміщені особи (ВПО) та мешканці окупованих 
територій (ТОТ). Динаміка змін кількості внутрішньо перемі-
щених осіб в Україні перебуває у межах півтора мільйона лю-
дей1.

Поява нових субʼєктів обумовила ряд теоретичних про-
блем, у вирішенні яких концептуальне значення мало рішення 
Верховного суду по справі № 227/2158/1, а саме: ВПО – не пра-
вовий статус, а лише встановлення обставин, за наявності яких 
переміщені особи тимчасово мають специфічні потреби, пере-
дусім у сфері працевлаштування, забезпечення житлом, віднов-
лення пенсійних прав, соціальної та медичної допомоги. 

Чисельність внутрішньо переміщених осіб у світі за ос-
танні 10 років досягла рекордних показників, які вдвічі пере-
вищують кількість біженців – обʼєкт особливої правової уваги 
ООН. Традиційно вважалося, що внутрішні переміщення – у 

1 URL: https://www.msp.gov.ua/news/19411.html 
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компетенції суверенних держав, а не міжнародних структур 
(крім Червоного Хреста, який наглядав за виконанням Жене-
вських конвенцій 1949 року щодо захисту цивільного насе-
лення під час збройних конфліктів). Збільшення кількісних 
показників ВПО обумовило наростання проблем щодо забез-
печення їх прав і законних інтересів. На міжнародному рівні 
поступово сформувалося розуміння про основні організацій-
но-правові засади державної політики щодо ВПО. 

Таким чином, порядок забезпечення прав внутрішньо пе-
реміщених осіб регламентується міжнародними актами, Кон-
ституцією України, спеціальними законами України та низ-
кою підзаконних нормативно-правових актів, які визначають 
механізм їх реалізації. Гарантії дотримання прав, свобод та 
законних інтересів таких осіб передбачені окремими Закона-
ми України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб»1 та «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території Украї-
ни»2. 

Право внутрішньо переміщених осіб на пенсійне забез-
печення не є окремим предметом міжнародної уваги. Жоден 
рамковий документ ООН прямо не згадує право на соціальне 
забезпечення ВПО. У Керівних принципах ООН з питань вну-
трішнього переміщення3, соціальні права зазначаються зде-
більшого як пакет невідкладних потреб у контексті посткон-
фліктних ситуацій. Основні організаційно-правові засади між-
народного регулювання виходять з визнання права ВПО на 
ставлення до них нарівні з усіма іншими особами, наділеними, 

1 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон 
України № 1706-VII від 20 жовтня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1706-18#Text 

2 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України : Закон України № 1207-VII від 
15.04.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text 

3 Керівні принципи з питань переміщених осіб всередині країни, 
22 липня 1998 року. E/CN.4/1998/53/Add.2. URL: http://www.refworld.org.ru/
docid/50b345932.html 
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у тому числі, і правом на соціальне забезпечення. Саме таким 
чином розглядають всі аспекти захисту прав ВПО у сфері соці-
ального забезпечення на рівні ООН.

Орієнтуючись на міжнародні положення, ВПО в Украї-
ні не є правовим статусом. Оскільки факт внутрішнього пе-
реміщення є підтвердженням обставин, то правова природа 
додаткових процедур під час реалізації права на пенсійне за-
безпечення, за допомогою яких пенсійна правоздатність та 
дієздатність або підтверджується, та/або спростовується, не 
має дискримінаційного характеру1, а повʼязана безпосередньо 
з обчислення страхового стажу внутрішньо переміщеної осо-
би-пенсіонера при призначенні пенсії. Правову регламентацію 
таких процедур необхідно здійснювати на рівні закону. Змі-
на умов і норм загальнообов`язкового державного пенсійно-
го страхування здійснюється виключно шляхом внесення до 
змін до закону (в тому числі тимчасового характеру)2. 

Не є унормованим механізм нарахування пенсій особам, 
які вже під час окупації досягають пенсійного віку за україн-
ським законодавством. Слід погодитися з пропозицією про 
запровадження окремих порядків призначення пенсійних ви-
плат за критерієм часу набуття статусу пенсіонера: а) особи, 
які були субʼєктами пенсійних правовідносин і згодом набули 
статусу внутрішньо переміщеної особи; б) особи, які набули 
статусу внутрішньо переміщеної особи і згодом стали субʼєк-
тами пенсійних правовідносин. Це дозволило би спростити 
порядок для першої категорії пенсіонерів та передбачити осо-
бливості обчислення страхового стажу при призначенні пенсії 
для другої категорії пенсіонерів3. Такий підхід узгоджується із 

1 Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон 
України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/5207-17#Text 

2 Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування : Закон 
України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1058-15#Text 

3 Басова І. С. Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального 
забезпечення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Одеса, 2019. С. 4.
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положеннями Рекомендації МОП № 205 (2017 р.) щодо спри-
яння державою для ВПО «безперешкодному перенесенню со-
ціальних прав, повʼязаних із роботою». 

Найбільші проблеми зосереджені у сфері забезпечення 
соціальних прав мешканців тимчасово окупованої території, 
які не є внутрішньо переміщеними особами. Дискусійним за-
лишається питання про наявність залежності між зобовʼязан-
нями держави щодо здійснення соціальних прав і наявності у 
держави юрисдикції та ефективного контролю над частинами 
власної суверенної території.

Концептуальною основою Керівних принципів з питання 
переміщення осіб всередині країни стала доктрина «суверені-
тет як відповідальність», суть якої полягає в тому, що націо-
нальна влада зобовʼязана і несе відповідальність щодо надан-
ня захисту та гуманітарної допомоги переміщеним усередині 
країни особам, що знаходяться під її юрисдикцією. Усі доку-
менти ООН щодо права на соціальне забезпечення ґрунтують-
ся на понятті юрисдикції відповідної держави. Як і у випадку 
будь-яких інших прав людини, права в сфері соціального захи-
сту визначають зобовʼязання держави насамперед через поси-
лання на територіальну юрисдикцію, яка необовʼязково дорів-
нює поняттю суверенної території або обмежується ним, не 
кажучи про випадки, коли їхня первинна територіальна юрис-
дикція припинена внаслідок військових подій. 

Провідним принципом застосовності Європейської соці-
альної хартії (переглянутої) є юрисдикція тієї чи іншої дер-
жави, а спектр соціальних прав визначається юрисдикційним 
звʼязком. 

Європейська конвенція з прав людини визначає права, які 
за своєю суттю є громадянськими та політичними, однак бага-
то з них мають наслідки соціального чи економічного харак-
теру1. Базуючись на концепції неподільності прав людини та 
виходячи з того, що держава, яка визнала права на певний вид 

1 ECtHR, Stec and Others v. the United Kingdom [GC] (dec.) 65731/01, 6 лип-
ня 2005 року, п. 52. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–70087
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соціальної допомоги, повинна забезпечити його здійснення 
в недискримінаційний спосіб, Європейський суд з прав люди-
ни вважає, що право на володіння виникає тоді, коли держава 
вирішила встановити певне соціальне право як норму закону. 
Єдина умова – виконання необхідних установлених законом 
вимог, крім явно дискримінаційних1. Зменшення, скасування 
соціальних виплат розглядатиметься як втручання у право 
мирного володіння2.

Це не означає, що державам забороняється змінювати 
свою соціальну політику, зменшувати розмір виплат чи при-
пиняти їх. Соціальні виплати можуть бути змінені – і це не ста-
новитиме втручання у право володіння майном відповідної 
особи – за умови, що зміна виправдана нагальним суспільним 
інтересом3. 

Таким чином, Європейський суд з прав людини інтерпре-
тував принцип охорони прав власності (право мирного во-
лодіння) на відносини соціального забезпечення (зокрема і 
пенсійні). У своїх рішення ЄСПЛ, а на їх підставі і суди окремих 
європейських країн, визнали: «Людина, яка відповідає умовам 
встановлених законом для отримання пенсії за віком, і якій ця 

1 ЄСПЛ Беллє, Уерта та Віалят проти Франції (рішення) (ECtHR, Bellet, 
Huertas and Vialatte v. France (dec.)), 40832/98, 40833/98, 40906/98, 27 квіт-
ня 1999 року, п. 5. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–30636 ; Расмус-
сен проти Польщі (Rasmussen v. Poland) 38886/05, 28 квітня 2009 року, п. 71. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–92429 ; Річардсон проти Сполучено-
го Королівства (рішення) (Richardson v. the United Kingdom) (dec.) 26252/08, 
10 квітня 2012 року, п. 17. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–110779

2 Всі принципи, які застосовуються загалом у справах, що стосуються 
статті 1 Протоколу № 1, є так само актуальними, коли йдеться про соціальні 
виплати. ЄСПЛ Стец та інші проти Сполученого Королівства [Велика палата] 
(рішення) (ECtHR, Stec and Others v. the United Kingdom [GC] (dec.)) 65731/01, 
12 квітня 2006 року, п. 54. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–73198

3 «К’яртан Асмундсон проти Ісландії» (Kjartan Ásmundsson v. Iceland), 
§§ 39–40; «Расмуссен проти Польщі» (Rasmussen v. Poland), § 71; «Москаль 
проти Польщі» (Moskal v. Poland), §§ 51 та 64; «Ґрудіч проти Сербії» (Grudić v. 
Serbia), § 72; «Гоогендійк проти Нідерландів» (Hoogendijk v. the Netherlands); 
«Валков та інші проти Болгарії» (Valkov and Others v. Bulgaria), § 84; «Філіппу 
проти Кіпру» (Philippou v. Cyprus), § 59.
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пенсія призначена та виплачується, має право на отримання 
виплати у відповідному грошовому вираженні, тобто право на 
власність».

У контексті доктрини впливу рішень ЄСПЛ на прийнят-
тя нормативно-правових актів національного законодавства, 
обумовлює необхідність наукових досліджень, проведення мо-
ніторингу та внесення відповідних змін, що забезпечать вра-
хування вищезазначених аспектів. Не меншого значення має 
зʼясування питання про те, чи можна та в якій мірі обмежити 
право власності на пенсію без його порушення. 

У той же час, масовість внутрішніх переміщень у світі, на-
явність прогалин і колізій у правовому регулюванні статусу 
внутрішньо переміщених осіб в межах національних держав, 
свідчить про те, що ця проблема має глобальний характер і 
наявність єдиного міжнародного акту є необхідним. Сучасний 
погляд міжнародного співтовариства на систему захисту прав 
ВПО передбачає, що першим кроком є забезпечення дотри-
мання основних і невідʼємних прав, а також задоволення їхніх 
базових потреб у житлі, медичних послугах та мінімальному 
життєвому рівні. Лише після цього варто ставити питання про 
дотримання довготривалих складових права на соціальне за-
безпечення – права на отримання пенсій1.

МОП дотримується тієї самої логіки та пропонує держа-
вам-членам поважати, захищати та реалізовувати право ВПО 
на соціальне забезпечення в контексті їхньої реінтеграції. В 
той же час, МОП ставиться з належною повагою до широких 
дискреційних повноважень держав-членів і їхніх реальних 
економічних можливостей для здійснення соціальних прав. 
Саме тому, найважливіші принципи права ВПО на соціальне 
забезпечення було розроблено у 2016 році в період кризи з бі-
женцями у Європі та ситуації з ВПО після початку збройного 
конфлікту в східних регіонах України2.

1 The State of the World's Refugees: In Search of Solidarity, 2012. 32 p. URL: 
http://www.unhcr.org/4fc5ceca9.html 

2 МОП, Команда з гідної праці та Територіальне бюро для Центральної 
та Східної Європи Оцінка потреб у зайнятості та можливостей працевлаш-
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Гарантування дотримання права ВПО на соціальне за-
безпечення, в тому числі пенсійне, в межах загальної системи 
захисту прав людини ООН є частиною так званих «довгостро-
кових рішень» проблем, що виникли внаслідок конфліктів. 
Держави та міжнародна спільнота розглядають права ВПО на 
пенсію як другорядну справу порівняно з основним набором 
громадянських і політичних прав1.

тування внутрішньо переміщених осіб в Україні: підсумки результатів опи-
тування та рекомендації (ILO DWT and Country Office for Central and Eastern 
Europe, Employment Needs Assessment and Employability of Internally Displaced 
Persons in Ukraine: Summary of Survey Findings and Recommendations) (2016).

1 Довгострокові рішення визначаються як «такі, що ВПО більше не ма-
ють жодної конкретної потреби в допомозі та захисті, які були б безпосе-
редньо пов’язані з їхнім переміщенням, і можуть користуватися своїми пра-
вами людини без дискримінації через факт свого переміщення». Верховний 
комісар ООН з питань біженців. Посібник із захисту внутрішньо переміщених 
осіб (2010). С. 451. URL: https://www.unhcr.org/protection/idps/5ad5a43a7/
handbook-protection-internally-displaced-persons.html
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ҐЕНЕЗА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Питання розвитку інститутів громадянського суспільства 
нині є одним із найбільш важливих індикаторів розбудови де-
мократичної держави. Адже у сучасному світі неможливо уя-
вити державні процеси без їх активної участі. 

Взагалі, термін «громадянське суспільство» (з латинської 
мови «civilis societas») був введений у суспільний обіг в Європі 
приблизно в ХІІІ–ХІV століттях). Це термін використовувався 
для пояснення різних соціальних явищ. Разом з тим, відомий 
дослідник Е. Гелнер називав цей термін більш серйозним, ніж 
демократія, гаслом, оскільки поняття «громадянське суспіль-
ство» вказує на конкретні інституційні умови і необхідний іс-
торичний контекст1.

Тому, законодавче забезпечення розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства є важливим завданням українського 
парламенту. У попередніх наших дослідженнях2 відзначалося, 

1 Гелнер Э. Условия свободи: гражданское общество и его противники. 
М., 1995. 194 с.

2 Данилюк Ю. В., Клименко О. М. Правовий розвиток інститутів грома-
дянського суспільства. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних 
сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до 
порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / 
Інститут законодавства Верховної Ради України; заг. ред. В. О. Зайчука. Том 15. 
К.  : «Видавництво Людмила», 2019. С. 35–71.
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що для здійснення будь-яких поступальних кроків важливо 
аналізувати наявний вітчизняний досвід правового регулю-
вання питань, що стосуються інститутів громадянського су-
спільства, адже це забезпечить уникнення можливих прора-
хунків та формування якісного та ефективного законодавства. 
Було розглянуто ретроспективу законодавчого регулювання 
інститутів громадянського суспільства через динаміку його 
зміни. Обʼєктом аналізу були найбільш важливі законодавчі 
акти у сфері громадянського суспільства. На цій основі було 
встановлено, що зміни (їх характер), які вносилися до нині 
вже нечинного Закону «Про обʼєднання громадян» 1992 року, 
що досить довгий час (до 2012 року, коли було прийнято но-
вий Закон «Про громадські обʼєднання») був базовим актом, 
що регулював основні питання громадянського суспільства, 
стосувалися таких питань:

- обмежень на створення і діяльність обʼєднань громадян;
- легалізації та реєстрації обʼєднань громадян, їх назви та 

статутних документів;
- членства в обʼєднаннях громадян;
- визначення прав зареєстрованих обʼєднань громадян; 
- господарської та іншої комерційної діяльності обʼєднань 

громадян;
- порядку здійснення фінансового контролю за діяльніс-

тю обʼєднань громадян;
- відповідальності за порушення чинного законодавства, 

тощо.
У свою чергу, за досить недовгий період дії Закону «Про 

громадські обʼєднання» 2012 року були виявлені певні його 
нормативні недоліки, що зумовили внесення відповідних 
змін, які стосувалися, зокрема питань: принципів утворення і 
діяльності громадських обʼєднань та самої процедури їх утво-
рення та реєстрації; обмеження щодо утворення і діяльності 
громадських обʼєднань; гарантій права на свободу обʼєднання; 
засновників та членів (учасників) громадського обʼєднання; 
найменування, статуту, символіки громадського обʼєднання; 
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відокремлених підрозділів громадського обʼєднання; прав 
громадських обʼєднань, фінансування їх діяльності; припи-
нення діяльності громадських обʼєднань.

Також у полі нашого дослідження був Закон «Про свобо-
ду совісті та релігійні організації» 1991 року. Встановлено, що 
за тривалий час своєї дії до нього 18 разів вносилися зміни та 
доповнення, а також його положення були предметом розгля-
ду Конституційного Суду України. Так, зміни і доповнення до 
Закону стосувалися таких питань: визначення взаємовідносин 
церкви та держави; релігійної громади; статутів (положень) 
релігійних організацій; статусу релігійної організації як юри-
дичної особи; припинення діяльності релігійної організації; 
майнового стану релігійних організацій; прав релігійних ор-
ганізацій та громадян, повʼязаних зі свободою віросповідання; 
трудової діяльності у релігійних організаціях та на їх підпри-
ємствах.

Аналіз внесених змін до Закону «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» 1999 року засвідчив, що значна 
їх частина запроваджувала нові редакції статей Закону чи ок-
ремих їх положень. Інші зміни стосувались узгодження Зако-
ну із новими законодавчими актами, з тим аби законодавство 
було збалансованим. При внесенні змін до Закону увага при-
ділялася вдосконаленню законодавчого регулювання порядку 
легалізації профспілок, їх обʼєднань.

Наразі проаналізуємо еволюцію розвитку законодавства 
про звернення громадян. Так, Закон «Про звернення громадян» 
1996 року за майже 25-річний період своєї дії зазнав змін, що 
вносилися 17 разів. Аналіз цих змін показав, що у полі зору за-
конодавчого органу були питання, що стосувалися, зокрема: 

- сфери застосування цього Закону;
- обовʼязків органів державної влади, місцевого само-

врядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, обʼєднань громадян, засобів масової інформа-
ції, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв 
чи скарг;
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- визначення субʼєктів права на звернення; 
- унормування, що звернення вкладників до Фонду гаран-

тування вкладів фізичних осіб щодо виплати Фондом відшко-
дування в межах гарантованої суми розглядаються в порядку, 
встановленому законодавством про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб;

- уточнення вимог до звернення; 
- прокурорського нагляду за дотриманням законодавства 

про звернення громадян;
- електронного звернення та електронної петиції;
- порядку розгляду скарг громадян;
- мови звернень і рішень та відповідей на них. 
Крім того, окремі положення цього Закону, що стосували-

ся звернень осіб, визнаних судом недієздатними, були пред-
метом розгляду Конституційного Суду України1. Зокрема, 
Конституційний Суд встановив, що визнання фізичної особи 
судом недієздатною не означає автоматичного позбавлення 
її правоздатності – здатності мати права та обовʼязки у від-
повідних сферах правовідносин, у тому числі передбаченого 
статтею 40 Конституції України права на звернення до орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб. Суд вважає, що обмеження щодо 
реалізації конституційного права на звернення не можуть по-
вʼязуватися лише із визнанням особи недієздатною. Такі обме-
ження мають встановлюватися виключно на підставі припи-
сів Конституції України, переслідувати легітимну мету, бути 
обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, 
пропорційними та обґрунтованими. Як наслідок, окремі поло-
ження Закону були визнані такими, що не відповідають Кон-

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-
данням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відпо-
відності Конституції України (конституційності) окремих положень частини 
другої статті 8, другого речення частини четвертої статті 16 Закону України 
«Про звернення громадян» (справа про звернення осіб, визнаних судом неді-
єздатними) від 11 жовтня 2018 року № 8-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/v008p710-18#n2
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ституції України (є неконституційними). Утім, на нашу думку, 
визнання неконституційними відповідних норм Закону, стало 
можливим внаслідок їх некоректного викладу. Адже, навряд 
чи законодавець мав на меті позбавити недієздатних осіб кон-
ституційного права на звернення, а хотів лише передбачити 
особливий порядок їх подання.

Слід наголосити, що нині в умовах цифровізації найваж-
ливіших сфер суспільного життя актуальними є положення 
Закону «Про звернення громадян», внесені у 2015 році, які 
стосуються можливості звернутися до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу 
місцевого самоврядування з електронними петиціями через 
офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-
сайт громадського обʼєднання, яке здійснює збір підписів на 
підтримку електронної петиції.

Відзначимо, що спроби законодавчо врегулювати питан-
ня діяльності громадських організацій робилися у парламен-
ті майже кожного скликання, але вони так і залишилися не-
реалізованими. Йдеться, зокрема про законопроекти: «Про 
громадські організації» (реєстр. № 1174 від 22.06.1998 р., 
№ 1174-1 від 22.02.1999 р., № 1174-2 від 14.04.1999 р., 
№ 1174-3 від 21.04.1999 р., № 1174-4 від 13.02.2001 р., 
№ 1174-5 від 12.11.2001 р., № 3371 від 14.11.2008 р., № 7262 
від 18.10.2010 р., № 7262-1 від 01.11.2010 р.), «Про громадські 
обʼєднання» (реєстр. № 4633 від 10.06.2009 р.), «Про садів-
ничі, городні та дачні неприбуткові громадські обʼєднання» 
(реєстр. № 4980 від 14.07.2016 р.), «Про внесення змін до За-
кону України «Про молодіжні та дитячі громадські організа-
ції» (щодо оптимізації фінансування)» (реєстр. № 10733 від 
09.07.2012 р.), «Про внесення змін до Закону України «Про 
громадські обʼєднання» (щодо врегулювання діяльності все-
українських громадських обʼєднань та їх структурних підроз-
ділів (місцевих осередків) відповідно до статей 22 та 58 Кон-
ституції України)» (реєстр. № 4068а від 13.06.2014 р.), Про 
внесення змін до статті 8 Закону України «Про громадські 
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обʼєднання» щодо колективного членства (реєстр. № 4309 
від 27.02.2014 р.), «Про внесення змін до Закону України «Про 
громадські обʼєднання» (щодо діяльності громадських обʼєд-
нань, які виконують функції іноземного агента)» (реєстр. 
№ 4849 від 13.05.2014 р.), «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про громадські обʼєднання» (щодо врегулювання діяль-
ності всеукраїнських громадських обʼєднань та їх місцевих 
осередків з статусом юридичної особи)» (реєстр. № 4816 від 
15.06.2016 р.) тощо.

Слід згадати й про нереалізовані законодавчі ініціативи 
щодо вдосконалення законодавства про звернення громадян. 
Йдеться про законопроекти: «Про внесення змін і доповнень 
до деяких законів України щодо забезпечення конституційно-
го права громадян на звернення і судовий захист своїх прав» 
(реєстр. № 4247 від 28.12.1999 р.), «Про внесення змін до За-
кону України «Про звернення громадян» (реєстр. № 8301 від 
23.11.2001 р.), «Про внесення змін та доповнень до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення» (щодо відпові-
дальності за порушення законодавства про звернення грома-
дян)» (реєстр. № 5042 від 28.01.2004 р.), «Про внесення змін 
до Закону України «Про звернення громадян» (щодо строків 
та порядку)» (реєстр. № 3244 від 01.03.2007 р.), «Про внесення 
змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо спе-
ціальних контрольних комісій з питань звернень громадян)» 
(реєстр. № 2494 від 16.05.2008 р.), «Про внесення змін до За-
кону України «Про звернення громадян» (щодо строків та по-
рядку розгляду звернень)» (реєстр. № 2650 від 17.06.2008 р.), 
«Про внесення змін до Закону України «Про звернення гро-
мадян» (щодо порядку розгляду звернень)» (реєстр. № 10323 
від 11.04.2012 р.), про внесення змін до Закону України «Про 
звернення громадян» (стосовно деяких питань організації ро-
боти) (реєстр. № 2879 від 18.04.2013 р.), «Про внесення змін 
до Закону України «Про звернення громадян» (щодо порядку 
розгляду звернення)» (реєстр. № 5084 від 16.09.2014 р.), «Про 
внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» 
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(щодо обовʼязкового реагування субʼєктів владних повно-
важень на електронні народні ініціативи (петиції)» (реєстр. 
№ 1177 від 02.12.2014 р.) тощо.

Отже, слід наголосити, що питання вдосконалення зако-
нодавчого регулювання функціонування інститутів грома-
дянського суспільства є актуальними. Ці питання постійно 
перебувають у полі зору законодавчого органу держави. Разом 
з тим, задля вдосконалення чинного законодавства з питань 
громадянського суспільства важливо аналізувати наявний ві-
тчизняний досвід їх правового регулювання, що забезпечить 
уникнення можливих прорахунків і формування якісного та 
ефективного законодавства. 
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Джуська Анна Володимирівна, 
старший оперуповноважений 
Національної поліції України, 

кандидат юридичних наук

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ СТОСОВНО УТРИМАННЯ ДІТЕЙ 

Конституція України регулює найзагальніші відносини, 
які виникають у державі та суспільстві. Серед них чільне місце 
займають сімейні відносини. 

Стаття 51 Конституції України визначає, що шлюб ґрун-
тується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя 
має рівні права і обовʼязки у шлюбі та сімʼї. Батьки зобовʼязані 
утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобовʼяза-
ні піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сімʼя, дитин-
ство, материнство і батьківство охороняються державою. 

Стаття 52 гарантує рівність дітей у своїх правах незалеж-
но від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі 
чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуа-
тація переслідуються за законом. Утримання та виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благо-
дійницьку діяльність щодо дітей1. 

Звертаючись до вищевказаних норм Основного Закону, 
хотілося б зупинитися на положеннях частини другої стат-
ті 51, а саме: «Батьки зобовʼязані утримувати дітей до їх по-
вноліття…». Дане положення кореспондується зі статтею 180 
Сімейного кодексу України2.

1 Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами та до-
повненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96- %D
0 %B2 %D1 %80#Text 

2 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III (із змінами та до-
повненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 
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Також необхідно звернути увагу на статті 198–201 Сімей-
ного кодексу Україні, які регламентують обовʼязок батьків 
утримувати їх повнолітніх дітей та порядок виконання цього 
обовʼязку. 

Зокрема, батьки зобовʼязані утримувати своїх повноліт-
ніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріаль-
ної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу 
надавати. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання 
і у звʼязку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки 
зобовʼязані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох ро-
ків за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. 
Право на утримання припиняється у разі припинення навчан-
ня. Право на звернення до суду з позовом про стягнення алі-
ментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також 
самі дочка, син, які продовжують навчання1.

Проаналізувавши вищевказані норми Сімейного кодек-
су України та Конституції України, ми зробили висновок, що 
в Основному Законі (ст. 51) відсутні будь-які положення, які 
б гарантували право дітей на їх утримання після досягнення 
повноліття. На нашу думку, доречно внести доповнення до 
частини другої статті 51 Конституції України, яка матиме на-
ступний зміст: «Батьки зобовʼязані утримувати дітей до їх по-
вноліття, а у випадках, передбачених законом, – і після досяг-
нення ними цього віку. Повнолітні діти зобовʼязані піклувати-
ся про своїх непрацездатних батьків». 

Як зазначалося, в Україні на батьків покладений обовʼя-
зок утримувати своїх дітей до 23-річного віку у разі їх навчан-
ня. На нашу думку, в цьому аспекті досить цікавим для Украї-
ни може виявитися досвід Німеччини, де державну допомогу 
на дітей («дитячі гроші», Kindergeld) виплачують щомісяця 
до досягнення 18-річчя. У випадку, якщо у 21 рік людина все 
ще не заробляє і зареєстрована в державному агентстві пра-
цевлаштування, вона все ще може претендувати на ці кошти. 

1 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III (із змінами та до-
повненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 
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Якщо ж людина вчиться, то до 25-річного віку1. Суми допо-
моги на дитину відповідно до кількості дітей такі: на 1 дити-
ну – 204 євро, на 2 дітей – 408 євро, на 3 дітей – 618  євро, на 
4 дітей – 853 євро, на 5 дітей – 1088 євро2. Слід наголосити, що 
йдеться про виплати з державного бюджету Німеччини. 

Ми переконані в тому, що владі України є сенс задума-
тися не тільки про підвищення суми виплат при народженні 
дитини до 3-річного віку, а й про державну допомогу на дітей 
до досягнення ними повноліття та пізнішого віку у випадку 
навчання. Держава повинна взяти на себе обовʼязок по допо-
мозі на утримання дітей, а не покладати його на батьків. І цей 
обовʼязок необхідно прописати на законодавчому рівні. 

Кожен член громадянського суспільства повинен усвідом-
лювати важливість цього питання, вирішення якого напряму 
залежить від нього та представників влади. Без сумніву, під-
вищення економічного потенціалу нашої держави є запору-
кою вирішення цього питання. Державна матеріальна під-
тримка сімей – це пріоритетний напрям у вирішенні пробле-
ми з народжуваністю в Україні. Допомога українським дітям 
має відповідати європейським стандартам у цьому питанні. 

1 Грошова допомога на народження і виховання дітей: приклади з ЄС. 
URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29261896.html

2 Kindergeld Ratgeber 2019/2020. URL: https://www.kindergeld.org/
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Відповідно до Конституції України носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює вла-
ду безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування. Також передбачено, що народне 
волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та 
інші форми безпосередньої демократії (стаття 69); громадяни 
мають право вільно обирати і бути обраними до органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування (частина 
перша статті 38)1. З огляду на це, способом формування пред-
ставницьких інститутів публічної влади в Україні є вибори, 
організація і проведення яких регламентується виключно на 
основі норм відповідних законів (п. 20 частини першої стат-
ті 92 Конституції України). 

Як відомо, вибори є найбільш ефективною і найпошире-
нішою у цивілізованому світі формою безпосередньої демо-
кратії, у рамках якої практично забезпечується реалізація по-
літичного права громадян обирати та бути обраними до ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
відбувається легітимація влади. Проте виборче законодавство 
кожної держави відзначається національними особливостями, 
історичними традиціями, впливом різноманітних чинників і 
факторів. 

Так, із прийняттям Виборчого кодексу України і набрання 
ним чинності 1 січня 2020 року фактично повʼязаний новий 

1 Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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етап розвитку виборчих прав громадян. Зокрема, Кодексом, 
як зазначено в положеннях його преамбули, на теперішній час 
визначаються гарантії права громадян на участь у виборах, а 
також порядок підготовки та проведення загальнодержавних 
і місцевих виборів1. 

Загалом модернізація, включаючи кодифікацію вибор-
чого законодавства України зумовили оновлення і системи 
гарантій виборчих прав громадян в останні роки. Водночас 
аналіз стану їх реалізації демонструє той факт, що все ж таки 
виникають певні проблеми у процесі здійснення права грома-
дян обирати та бути обраними до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні та інших сучасних 
державах.

На наш погляд, це підтверджує необхідність постійних 
наукових пошуків у даній сфері, підготовки наукових та ана-
літичних досліджень галузевого і міжгалузевого характеру. 
Одним з важливих і пріоритетних напрямів видається зʼясу-
вання сутності і значення ідеологічних гарантій права обира-
ти та бути обраними до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, поряд із матеріальними чи зако-
нодавчими, інституційними, фінансовими, інформаційними, 
судовими, міжнародними та іншими гарантіями і т.д. 

На жаль, значна їх кількість залишається здебільшого де-
кларативними, очевидні певні складнощі із застосуванням 
названих гарантій під час утворення виборчих округів і комі-
сій, висування і реєстрації кандидатів, уточнення списків ви-
борців. Найчастіше вони спостерігаються під час передвибор-
ної агітації, організації та проведення голосування, встанов-
лення підсумків голосування і результатів виборів, оскаржен-
ня повʼязаних із цим рішень, дій виборчих комісій тощо.

Основоположними засобами реалізації ідеологічних кон-
ституційно-правових гарантій права обирати та бути обра-
ним, насамперед, є правова культура та висока правосвідо-

1 Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року № 396-IX. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text
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мість виборців, членів виборчих комісій, кандидатів від пар-
тій, незалежних кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спо-
стерігачів та інших субʼєктів виборчого процесу, посадових 
осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, а 
також засобів масової інформації, які висвітлюють хід вибор-
чого процесу, розміщують матеріали передвиборчої агітації1. 
Усебічне і повне гарантування виборчих прав громадян є не-
можливим за недотримання усіма вказаними особами поло-
жень Конституції України і виборчого законодавства України, 
без усвідомлення ними своєї громадянської відповідальності 
за долю країни, важливості утвердження демократії і верхо-
венства права. 

Дослідники звертають увагу на те, що правова культу-
ра – це система правових цінностей, що відповідають рівню 
досягнутого суспільством правового прогресу і відображають 
у правовій формі стан свободи особи та інші соціальні цінно-
сті. Як одне з культурних надбань людства, вона має постій-
но вдосконалюватись з метою забезпечення гармонійного та 
прогресивного розвитку суспільства й окремих осіб. І навпаки, 
прогресивний розвиток суспільства безпосередньо повинен 
впливати на рівень його правової культури. Складовими цьо-
го прогресу є створення та охорона правових цінностей, що 
забезпечують безконфліктне існування суспільства; запобі-
гання протиправній діяльності субʼєктів суспільних відносин 
тощо2.

Як зауважує Р. Каламаж, законність і демократизм вибор-
чого процесу обумовлюються правильним розумінням вибор-
чого законодавства, неухильним дотриманням і правильним 
застосуванням його норм усіма учасниками цього процесу. 
Низька правова культура і незадовільна правосвідомість наз-

1 Діденко О. М. Ідеологічні гарантії права обирати та бути обраним до 
органів публічної влади: питання теорії та практики. Філософські та методо-
логічні проблеми права. 2021. № 1 (21). С. 29–36.

2 Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової систе-
ми України. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/
may/2077/vnulpurn201478225.pdf
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ваних субʼєктів – від виборця до лідера політичної партії – ніве-
лює демократичні засади української держави. В Україні і далі 
залишаються яскраво вираженими такі психологічні феномени 
як апатія, цинізм, амбівалентність, розчарування в духовних 
цінностях тощо. Тому підвищити виборчу правову культуру не-
можливо без проведення реформи самої реальності – економіч-
них, соціальних, політичних, правових інститутів, без коригу-
вання субʼєктивного ставлення людей до цієї реальності1.

Ю. Хромова зазначає, що успіх досягнення мети реалізації 
активного та пасивного виборчого права громадян залежить, 
з одного боку, від рівня професійності членів виборчих комі-
сій, а з іншого – від рівня правової культури самих виборців, 
кандидатів від партій, окремих кандидатів та інших субʼєктів 
виборчого процесу. Тільки в такому випадку є підстави вести 
мову про формування представницьких органів шляхом про-
ведення демократичних виборів та застосування міжнарод-
них виборчих стандартів2.

В. Співак, керуючись загальнотеоретичними підходами до 
структури правової культури, запропонував визначення по-
няття правової культури учасників виборчого процесу як сис-
теми реалізації та захисту виборчих прав громадян, які мають 
право голосу, під час підготовки і проведення виборів, що ба-
зується на комплексі виборчих правовідносин, врегульованих 
виборчим законодавством, правосвідомості учасників вибор-
чого процесу, їх правозастосовчій діяльності, правовій ідеоло-
гії, правовій психології та правовій поведінці. Також правова 
культура учасників виборчого процесу засновується на їх пра-
восвідомості, яка у свою чергу поділяється на повсякденний, 
професійний (спеціальний) та теоретичний рівні3.

1 Каламаж Р. В. Психологічні аспекти формування правової культури ви-
борців : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06. Острог, 2004. 262 с.

2 Хромова Ю. О. Організаційно-правовий механізм державного регулю-
вання виборчого процесу в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. 
Одеса, 2014. 251 с.

3 Співак В. І. Правова культура учасників виборчого процесу як засіб за-
безпечення реалізації виборчих прав громадян України : автореф. дис. …канд. 
юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2004. 20 с.
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У свою чергу, І. Поліщук підкреслює, що електоральною 
культурою є сукупність типових, відносно сталих знань, уяв-
лень, настанов, переконань, цінностей, символів, орієнтацій, 
навичок, зразків поведінки, які виявляються у виборчому 
процесі та транслюються від генерації до генерації певної на-
ції, але мають істотний трансформаційний потенціал та ви-
являються в діяльності субʼєктів електорального процесу та 
у функціонуванні демократичних інститутів. Ця культура ви-
являється у сприйнятті та ставленні до виборчого законодав-
ства партій, кандидатів, виборчих комісій, у самоідентифікації 
себе як прихильника тієї чи іншої партії, політичної сили, у ре-
алізації свого права голосу. Отже, електоральна культура – це 
відносно стійка система знань, оцінок і норм електоральної 
поведінки й електоральних відносин, виборчого процесу в ці-
лому, колективна памʼять людей про виборчі процеси1. 

Можна погодитись, що підвищення правової культури за-
галом і електоральної зокрема, потребує організації та здійс-
нення системи державних і громадських заходів, спрямованих 
на створення умов для набуття громадянами України знань з 
виборчого права, виборчого законодавства за допомогою ін-
формаційних кампаній, навчання, самоосвіти тощо. При ви-
рішенні виборчих спорів також важливе значення має даний 
чинник, поряд з такими визначальними конституційними за-
садами як верховенство права, відкритість тощо2.

1 Поліщук І. О. Феномен електоральної культури у транзитивних су-
спільствах. Політологічний вісник: збірник наукових праць / Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка. Київ : ТОВ «Вадекс», 2018. 
Вип. 80. С. 46–52.

2 Камінська Н. Верховенство права як визначальна конституцій-
на засада вирішення виборчих спорів (методологічні підходи). Філософ-
ські та методологічні проблеми права. 2020. № 2. С. 15–22. DOI: https://doi.
org/10.33270/02202002.15; Нестерович В. Ф. Особливості проведення виборів 
до органів місцевого самоврядування в Україні. Вісник Луганського державно-
го університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 2(86). С. 52–
68; Саркісян  В. Конституційно-правове регулювання громадського контролю 
за виборами в Україні. Науковий вісник Луганського державного університету 
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2019. № 4. С. 56–66. DOI: 10.33766/2524-
0323.88.56-66
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Реалізацію зазначених заходів стосовно підвищення пра-
вової культури та свідомості виборців на постійній основі, а не 
тільки під час виборчих кампаній, на наше переконання, має 
забезпечувати не лише Центральна виборча комісія, територі-
альні виборчі комісії, а й парламент, органи виконавчої влади 
і місцевого самоврядування, заклади освіти (вузи, професій-
но-технічні заклади, школи, де викладаються відповідні на-
вчальні курси), засоби масової інформації різної форми влас-
ності. 

Слід відзначити, що у деяких нормативно-правових актах 
стратегічного характеру звернуто увагу на те, що у кризових 
ситуаціях ризики непропорційного обмеження прав і свобод 
людини зростають, потребуючи особливого контролю з боку 
суспільства. Так, Національна стратегія у сфері прав люди-
ни, затверджена Указом Президента України від 24 березня 
2021 року № 119/2021 спрямована на обʼєднання суспільства 
з питань щодо розуміння цінностей прав і свобод людини, що 
забезпечуються та захищаються на основі принципів рівності 
та недискримінації. Тут передбачено одну із стратегічних ці-
лей – забезпечення з урахуванням міжнародних, у тому числі 
європейських, стандартів права громадян на свободу мирних 
зібрань та право на свободу обʼєднань, право брати участь в 
управлінні державними справами, вільно обирати і бути об-
раними до органів державної влади та органів місцевого само-
врядування. Поряд з цим, визначено завдання, спрямовані на 
досягнення цілі: забезпечити безперешкодну участь у вибор-
чому процесі осіб з інвалідністю; створити умови для запро-
вадження електронної демократії; удосконалити механізми 
взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування1. Тому 
доречно акцентувати на тому, що дані стандарти і потреби, 
завдання і цілі зумовлюють комплексний і системний підходи 

1 Національна стратегія у сфері прав людини : затверджена Указом Пре-
зидента України від 24 березня 2021 р. № 119/2021. URL:  https://www.presi-
dent.gov.ua/documents/1192021-37537
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до вирішення проблем реалізації виборчих прав, удосконален-
ня законодавства, поряд з позитивними змінами у свідомості 
громадян, підвищенням правової і політичної культури, вклю-
чаючи електоральну. 

Доцільним є внесення змін до Виборчого кодексу Украї-
ни з метою забезпечення професіоналізації складу виборчих 
комісій, зокрема, щодо запровадження обовʼязкового попе-
реднього навчання та/або сертифікації кандидатів на посади 
членів територіальних і окружних виборчих комісій; обмежен-
ня права субʼєктів подання кандидатур (політичних партій, 
їх організацій, кандидатів) на безумовну безпідставну заміну 
членів виборчих комісій необмежену кількість разів; виконан-
ня головами і секретарями територіальних виборчих комісій 
їх обовʼязків на професійній основі тощо.

Численні зміни до законодавства, пошук оптимальної 
виборчої системи та максимально деталізовані на законодав-
чому рівні процедури не зможуть гарантувати виборчі права 
громадян без належного розвитку правосвідомості виборців, 
інших субʼєктів виборчого процесу, без формування у грома-
дян нетерпимості до виборчих правопорушень та усвідомлен-
ня високого рівня їх суспільної небезпечності. І навпаки, з до-
сягненням високого рівня розвитку електоральної культури 
зникає потреба в надмірній деталізації виборчих процедур та 
максимальній урегульованості виборчого законодавства, міні-
мізуються виборчі правопорушення, зростає довіра до виборів 
і, як наслідок, до обраних інститутів влади. Власне таким шля-
хом можна досягти і належним чином практично забезпечити 
реалізацію конституційно-правових гарантій права громадян 
обирати та бути обраними. 
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ДО ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ
 ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА УКРАЇНИ

Слово «герб» (походить від німецького erbe – спадок) оз-
начає емблема, спадковий знак, поєднання фігур і предметів, 
що виражає історичні традиції власника. Державний герб – це 
символ, який презентує країну як суверенну незалежну дер-
жаву. Герб є образовідтворюючим знаком, що складений із 
зображення різних фігур і відтворений на папері в кольоровій 
гамі1.

Одним із найцікавіших й найвідоміших досліджень, у яко-
му надається власне пояснення походження тризуба, герба Ве-
ликого Київського Князя Володимира Святого, є однойменна 
праця О. Пастернака, що вийшла друком у 30-х роках минуло-
го століття та була відтворена у 90-х роках. Дослідник розгля-
дає питання з точки зору геральдичних законів, разом з тим 
містить цікаві пояснення походження гербової справи та укра-
їнського тризуба2.

Київський тризуб, продовжує автор – се нарисований об-
разок із фігур старинної зброї, як лук, меч та інші старовинні 

1 Герб. URL: https://lexicography.online/etymology/vasmer/ %D0 %B3/ %D
0 %B3 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B1

2 Бєлов О. Ф., Шаповалов Г. І. Праця О. Пастернака «Пояснення тризуба, 
герба Великого Київського князя Володимира Святого» як приклад спроби 
відгадування значення тризуба. Наукові праці історичного факультету За-
порізького національного університету. 2010. Вип. XXVIII. С. 451–454. URL: 
http://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/28/./belov.pdf
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воєнні приладдя, зложені в один образок (фігуру або пірамі-
ду). Ядро того образка є густо переплетене, з якого до верху 
виходять три остриці (стовпи або зуби, звідси названо його 
тризубом), боки того образка є обмежені сторчовими лініями, 
які внизу вʼяжуться з поземною лінією в чотирикутник, ввер-
ху незамкнений. Із поземної лінії виходить вниз лук»1. 

За твердженням О. Пастернака тризуб є гербом у всіх зір-
цях, звичайним первісним гербом, який використовували Ве-
ликий Київський Князь Володимир Святий та його спадкоєм-
ці. Усі знайдені зображення київського тризуба мають одну 
спільну та незмінну ознаку, що вказує на рід. Присутні також 
ознаки змінні. Окремі на кожнім взірці, що вказують на осіб 
того роду, тобто є ознакою особистою. Спільну ж родову не-
змінну ознаку київського тризуба втілює його зовнішній ви-
гляд2. 

За дослідженнями інших вчених можна виокремити до-
кази походження тризуба ще в доісторичну епоху, сліди яко-
го виявили на українському Поділлі в ІІІ тисячолітті до нашої 
ери. За князівської доби тризуб набув сучасної графічної фор-
ми, хоча існувало багато різних варіантів малюнку. Очевидним 
є те, що головна ідея тризуба це число три, що трактується як 
поєднання трьох основ буття, тривимірність життєвого про-
стору, світ явний, що упорядковується законом, і світ шанова-
них пращурів. На українських землях тризуб має безперервну 
багато тисячолітню, не випадково тризуб був визнаний спо-
чатку національним гербом, а згодом державним символом 
України3.

Щодо походження зображення козака з мушкетом, який 
вважається гербом Війська Запорізького, слід підкреслити, 

1 Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Киевского Князя Во-
лодимира Святого / [Вступ, слово та ред. Б.З. Якимовича]; Худож. офомл. О.В. 
Коваля. К., 1991. С. 18.

2 Там само. С. 22.
3 Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я., Шалак О. Україн-

ські символи / За ред. канд. філ. наук М. К. Дмитренка. К. : Редакція часопису 
«Народознавство», 1994. С. 16.
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що протягом 1767–1755 років воно використовувалося на 
документах вищих урядових установ Гетьманщини. Згодом 
зображення козака з мушкетом набуває ознак загальнонаціо-
нального символу. який використовувався як герб державно-
го утворення. В ордері (розпорядженні) від 1755 року остан-
нього гетьмана Кирила Разумовського йдеться про обовʼязко-
вість зображення «герба нації» у вигляді козака з мушкетом 
на військових сотенних і полкових прапорах. 

Історик І. Ситий дослідив гетьманські та козацькі печат-
ки, починаючи з останньої третини XVI століття, коли коза-
цтво постало як реальна сила. Дослідник стверджує, що від-
битку подарованої Стефаном Баторієм печатки до цього часу 
не знайдено, в історичному середовищі існує думка, що в цьо-
му випадку маємо справу з легендою. Цю версію підкріплю-
ють спостереження над іконографією малюнку печатки: козак 
зображується на печатках XVI напівповернутий ліворуч; поро-
хівниця та шапка зі шликом зʼявилися тільки у XVIІ столітті, 
коли козак з мушкетом зображується повернутим праворуч. 
Версія зображення козака постійно змінювалася, він зобра-
жувався то з рушницею, то з шаблею, то з шаблею та стріла-
ми, деякі гетьмани вміщували на печатках свої родові герби 
або інші знаки. Таким чином, у печатках відбивалися соціаль-
но-політичні та культурні зміни, що сталися протягом XVIІ–
XVIІІ століть1.

З набуттям незалежності України Постановою Верховної 
Ради України «Про Державний герб України» від 19 лютого 
1992 р. № 2137-XII затверджено тризуб як малий герб України, 
вважаючи його головним елементом великого герба України, 
а також кольорове, чорно-біле зображення (тризуб чорного 
кольору на синьому тлі та чорного кольору на білому тлі) та 
схематичне встановлення пропорцій Державного герба Украї-
ни. У пункті 2 Постанови зазначалося, що зображення Держав-
ного герба України поміщується на печатках органів держав-

1 Україна – Козацька Держава : наукове вид. / упоряд. Недяк В. В.; наукові 
ред. Щербак В. О., Федорук О. К. К. : Вид. «ЕММА», 2004. 1216 с. С. 546–547. 
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ної влади і державного управління, грошових знаках та знаках 
поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках 
державних установ з обовʼязковим додержанням пропорцій 
зображення герба, визначених у додатку1.

Державними символами України відповідно до статті 20 
Конституції України є Державний Прапор України, Державний 
Герб України і Державний Гімн України. Частинами третьою і 
четвертою встановлено, що Великий Державний Герб Укра-
їни встановлюється з урахуванням малого Державного Герба 
України та герба Війська Запорізького законом, що прийма-
ється не менш як двома третинами від конституційного скла-
ду Верховної Ради України. Головним елементом великого 
Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володими-
ра Великого (малий Державний Герб України)2.

На 30-му році своєї незалежності Україна не має законо-
давчо затвердженого малого Державного Герба України, ні ве-
ликого Державного Герба України. Як Державний Герб України 
використовується Тризуб у декількох варіантах: чорному гра-
фічному виконанні на білому тлі, окресленому у вигляді щита, 
синьому графічному виконанні на білому тлі, окресленому у 
вигляді щита та у золотому кольорі на синьому тлі, окреслено-
му у вигляді щита. При цьому, зображення Тризуба виконуєть-
ся з дотриманням пропорцій, визначених Постановою Верхов-
ної Ради України від 19 лютого 1992 р. 

Окрім використання зображення Державного герба Укра-
їни на печатках органів державної влади і державного управ-
ління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових 
посвідченнях, штампах, бланках державних установ, в україн-
ському суспільстві виникла та зміцніла традиція використо-
вувати Золотий Тризуб у форматі 3D як навершя прапорів і 
на підставці без щита. Зображення його використовується на 

1 Про Державний Герб України : Постанова Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12#Text

2 Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D
0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80#Text
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синьо-жовтих прапорах, державних та відомчих нагородах1, у 
тому числі військових, на знаках розрізнення у Збройних Си-
лах України (на нарукавних шевронах, на погонах і ґудзиках), 
на прапорах військових частин2. 

На цей час елементом порядку використання державних 
символів є нова редакція статті 18 Закону України «Про гро-
мадські обʼєднання», якою встановлюються заборони відтво-
рювати державні символи України, а також державні герби, 
прапори або офіційні назви інших держав в символіці громад-
ського обʼєднання3. Натомість використання зображення Зо-
лотого Тризуба широко поширено в емблематиці громадських 
формувань, перш за все, козацьких організацій. Його викар-
бовують на гранітних надгробках загиблих в російсько-укра-
їнській війні воїнів, поміщують на транспортних засобах, на 
спортивному одязі і аксесуарах, у ювелірних виробах тощо. 

Розвиток суспільних відносин у сфері використання Дер-
жавного Герба України у вигляді Золотого Тризуба формуєть-
ся в надрах українського суспільства, він освячений життям 
мільйонів героїв сучасних і минулих часів. Золотий Тризуб так 
глибоко зрісся з менталітетом і душею українського народу, 
що сьогодні є виразом його ідеалів незалежної держави Укра-
їни.

Після Лютневої буржуазно-демократичної революції в Ро-
сійській імперії в 1917 році на українських землях загострила-
ся революційна ситуація, що стало поштовхом для піднесення 
національно-визвольної боротьби українського народу за не-
залежність та утвердження своєї національної символіки.

1 Про державні нагороди : Закон України від 16 березня 2000 р. 
№ 1549-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1549-14#Text 

2 Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків 
розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спе-
ціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв : Наказ Міністра 
оборони України від 20 листопада 2017 р. № 606. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z1502-17#Text

3 Про громадські обʼєднання : Закон України від 22 березня 2012 р. 
№ 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text
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4 березня 1917 року в Києві було створено Українську 
Центральну Раду та проголошено Українську Народну Респу-
бліку. Сталося це через два дні після зречення престолу росій-
ського імператора Миколи Другого.

Українською Центральною Радою одним з найперших 
було поставлено питання про незалежність України та відро-
дження давніх українських національних символів, яких вима-
гала майбутня незалежна Українська держава.

Натомість, серед очільників Української Центральної 
Ради були прихильники автономії України у складі держави 
Російської, саме вони й стримували процес визначення і за-
твердження державних символів. Тому, ані Універсал Україн-
ської Центральної Ради до українського народу, на Україні й 
по за Україною сущого від 10 червня 1917 р.1, ані Універсал від 
3 липня 1917 р.2 не містили питань про державні символи.

Лише у листопаді 1917 року у Києві за ініціативою Генераль-
ного Секретаріату Української Центральної Ради відбулася спе-
ціальна нарада, в якій взяли участь митці та знавці українського 
національного мистецтва, історії і гербознавства. На ній розгля-
далася низка проектів державних символів України. Але у про-
екті Конституції Української Народної Республіки від 10 грудня 
1917 року положення про державні символи не були відтворені3. 

Як пише Сергій Плохій, професор Гарвардського універси-
тету, протягом літа 1917 року Центральна Рада, яка спочатку 
була не більш як координаційним органом українофільських 
політичних та культурних організацій, перетворилася на пар-
ламент країни. Українські зʼїзди селян, робітників та солдатів 
відправили до неї своїх представників. Те саме зробили наці-
ональні меншини, які підтримали ідею територіальної авто-

1 Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на 
Україні й поза Україною сущого, ухвалений 10 червня 1917 року. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001300-17/sp:wide:max25

2 Універсал Української Центральної Ради від 3 липня 1917 року. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-17

3 Проект Конституції Української Народної Республіки. URL: http://www.
hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1917 %20(12) %2010.pr.konst.unr.php
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номії України. Склад Ради перевищив 800 осіб, і її лідерам до-
велося створити менший постійний орган – Малу Раду – для 
того, щоб координувати роботу нового органу.

Десятки видатних українців у березні 1918 року поверну-
лися до Києва, щоб узяти участь у будівництві нової України. 
Один із них, Георгій Нарбут, талановитий художник з міжна-
родною славою, став засновником Української Академії мис-
тецтв. Він також став головним розробником українського 
герба та перших українських банкнот і поштових марок. Герб 
включав два історичні символи: тризуб, запозичений з монет 
Володимира Великого, та зображення козака. Нова держава 
оголосила Київську Русь та Козацьку Гетьманщину своїми по-
передниками. Два кольори герба, синій і жовтий, походили з 
Галичини, де вони століттями були національними фарбами, у 
цих кольорах відображався місцевий герб Галицького князів-
ства. Ці кольори символізували єдність українських земель по 
обидва боки східного фронту світової війни1.

29 квітня 1918 року в останній день існування Україн-
ської Народної Республіки Центральною Радою була прийня-
та «Конституція Української Народної Республіки (Статут про 
державний устрій, права і вільності УНР)». У цьому документі 
не знайшли відображення положення про державні символи2.

Як пише академік НАН України О. Копиленко, ця Консти-
туція Української Народної Республіки так і лишилася на папе-
рі, хоча закріпила класичну парламентську модель республіки 
та навіть обрала М. Грушевського президентом Української 
Народної Республіки.

Далі, обраний Гетьманом України П. Скоропадський праг-
нув до правової природи гетьманського режиму, тобто, «силь-
ної влади», яка на його думку, була здатна врятувати країну 
від катастрофи. За таке бачення гетьманської влади сучасни-
ки називали його «абсолютним монархом», а у переговорах з 

1 Плохій С. Брама Європи / пер. з англ. Романа Клочка. Харків : Книжко-
вий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. 496 с. С. 271–272.

2 Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний 
устрій, права і вільності УНР) 1918. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
n0002300-18 
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німецьким командуванням, що відбулися після перевороту, 
було українськими представниками запропоновано класифі-
кувати гетьмана як «тимчасового президента». Однак, як було 
заявлено Радою Міністрів Української Держави від 10 травня 
1918 року: «Гетьман не думає стати самодержцем. Назва Геть-
ман – це втілення в історичній національно-українській формі 
ідеї незалежної і вільної України»1.

Українська Центральна Рада припинила свою діяльність 
29 квітня 1918 року – у цей день в Києві зібрався зʼїзд хліборо-
бів-землевласників, на якому було обрано гетьманом України 
Павла Скоропадського. Було проголошено про встановлення 
Української Держави замість Української Народної Республіки, 
прихильники гетьманату майже без кровопролиття оволоділи 
всіма державними установами.

Протягом восьми місяців існування гетьманської Україн-
ської Держави як спадщина від Української Центральної Ради 
використовувався синьо-жовтий державний прапор. Коли по-
стало питання про затвердження державного герба вибір було 
зроблено на користь використання тризуба. Зокрема, наказом 
№ 192/44 по морському відомству від 18 липня 1918 року було 
затверджено новий військово-морський прапор: «…білий пра-
пор з рівним синім хрестом, який ділить прапор на 4 рівних ча-
стини. Ширина хреста ½ всієї довжини прапора. Відступивши 
на 1/8 ширини хреста, проходить коло нього такої ж ширини 
(теж 1/8 ширини хреста) синя смужка, крім тих його боків, які 
прилягають до крижа. В крижі ж теж, відступивши на 1/8 ши-
рини хреста від його боків, міститься національний прапор 
Держави (складений з блакитної і жовтої горизонтальних 
смуг), в центрі якого міститься золота печатка Святого Володи-
мира такої ж ширини, як хрест і в 1 і 2 рази вища своєї ширини. 
Прапор шиється з матерії відповідного кольору, а печатка ма-
люється бронзовою фарбою»2. 

1 Копиленко О. Л. По лінії всеукраїнських інтересів (корені і досвід укра-
їнської державності). К., 2010. 232 с. C. 44.

2 Шрамченко С. День свята Української Державної фльоти. Літопис Чер-
воної Калини. Львів, 1933. Ч. 6. С. 14.
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Роль конституції в Українській Державі Павла Скоропад-
ського виконував ухвалений вище зазначеним зʼїздом доку-
мент під назвою «Закони про тимчасовий державний устрій 
України»1, який складався з семи розділів і 44 статей. Закони 
були підписані Гетьманом всієї України Павлом Скоропад-
ським та Отаманом Ради Міністрів М. Устимовичем, скріплені 
овальної форми печаткою, на якій по внутрішніх боках містив-
ся текст «УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» та зображення козака з 
мушкетом у центрі, в якого над головою розташований герб у 
вигляді тризуба. Таке зображення на печатках було прообра-
зом герба Війська Запорізького, а зображення тризуба було 
додано особисто Скоропадським. Дослідники припускають, 
що Гетьман Скоропадський використав зображення козака з 
мушкетом тому, що походив з давнього козацького роду – був 
нащадком Стародубського полковника Скоропадського, що 
обирався гетьманом України в 1708–1722 роках.

Слід зазначити, що на той час офіційного затвердження зга-
даного малюнку в статусі державного герба Української Держа-
ви не було. Зображення герба у вигляді фігури козака з пищаллю 
на плечі на восьмикутному тлі, у верхній частині якого було роз-
міщено володимирський тризуб, оздобленого навколо восьми-
кутника рослинним орнаментом, виконаним у стилі козацького 
бароко, із взятою в коло всією композицією та з виробленим не-
повторним шрифтом написом по внутрішніх боках «УКРАЇНСЬКА 
ДЕРЖАВА» (по праву та по ліву сторони) було затверджено тіль-
ки 29 листопада 1918 року спеціальною Комісією зі створення 
герба України як Державного Герба Української держави. 

Правління Скоропадського виявилося великим благом 
для українського державного та інституційного будівництва. 
Країна вперше отримала власні бланки та діючу фінансову 
систему. Українська Держава Павла Скоропадського припи-
нила своє існування 12 грудня 1918 року. В історії Української 
держави того часу маємо тільки рішення спеціальної Комісії 

1 Закони про тимчасовий державний устрій України. URL: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/n0004300-18
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зі створення герба України як Державного Герба Української 
держави про затвердження ескізу державного герба.

18 грудня знову було відновлено Українську Народну Рес-
публіку з Директорією, а 26 грудня 1918 року було проголоше-
но документ під назвою «Декларація Української Директорії, 
що зробила Директорія» за підписом голови Директорії Укра-
їнської Народної Республіки В. Вінниченка та членів Дирек-
торії С. Петлюри, Ф. Швеця, П. Андрієвського, А. Макаренка, в 
якій оголошувалися подальші наміри держави1. 

22 січня 1919 року Директорія Української Народної Рес-
публіки продекларувала Акт злуки Української Народної Рес-
публіки та Західно-Української Народної Республіки.

30 березня 1920 року ухвалено крайовий герб Підкарпат-
ської Руси в складі Чехословаччини: гербовий щит розтятий 
вертикально, в його правій половині в синьому полі три гори-
зонтальні золоті пояси, зверху зображення тризуба; у лівій по-
ловині на срібному тлі зображено червоного ведмедя у скоку, 
який дивиться вправо2. 

Після поразки визвольних змагань 1917–1921 років за-
хідноукраїнські землі було розділено між Польщею, Румунією 
та Чехословаччиною. Кубань, Східну Слобожанщину та Крим 
приєднано до Російської СФРР. На решті території було ство-
рено Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Зобра-
ження Тризуба супроводжувало українську еміграцію, яка 
була розкидана по різних країнах світу, його зображення опи-
няється на логотипах українських газет та часописів, на укра-
їнських недержавних марках. Тризуб став беззаперечним наці-
ональним символом3. 

Дослідники історії України стверджують, що революцій-
ний вплив Першої світової війни та крах імперій створили 

1 Декларація Української Директорії, що зробила Директорія. від 
26 грудня 1918 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0010300-18

2 Ivan Miskov. Створення герба підкарпатської Русі. URL: http://visnyk-ist.
uzhnu.edu.ua/article/view/159882

3 Гречило А., Завітій Б. НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів 
до сьогодення. Альбом. Київ : Родовід, 2018. 400 с.,іл. С. 260. 
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певні можливості для українського руху у 1917–1918 роках, 
сприяли його зрілості. Незважаючи на невдалу спробу створи-
ти єдину державу з габсбургської та Наддніпрянської України, 
ідеал єдиної та незалежної державності став головним еле-
ментом у новому українському символі віри.

У листопаді 1920 року на Великій Україні остаточно закрі-
пилася більшовицька влада. У першій Конституції Української 
Соціялістичної Радянської Республіки, затвердженої у Харкові 
в березні 1919 року значилося, що «…герб У.С.Р.Р. – має на чер-
воному полі в проміннях сонця – малюнок золотого серпа і мо-
лота, навкруги яких – уміщено вінок і написи на Українській 
та Російських мовах: 1) У.С.Р.Р. 2) Пролетарі всіх країн, єднай-
теся!». А торговельний морський і воєнний прапор складався 
«з полотна червоного кольору, в лівому кутку якого коло дер-
жальця, зверху, вміщено золоті літери У.С.Р.Р.»1. 

Описи символів були неконкретні, офіційних зображень 
не було додано, що значних графічних розбіжностей зобра-
ження герба УСРР на печатках різних установ та документах.

Ці державні символи використовувались до затверджен-
ня XIV Надзвичайним Всеукраїнським зʼїздом Рад у 1937 році 
Конституції вже Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки, статтею 124 якої був затверджений Державний герб 
Української радянської Соціалістичної Республіки, що «скла-
дається золотих серпа і молота, зображених на червоному 
щиті, освітлених променями сонця і обрамлених колоссям 
пшениці, з написом на червоній стрічці: внизу вінка «Україн-
ська РСР», на правому витку «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» і на лівому – «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!». На-
верху герба є пʼятикутна зірка».2 

Український національний символ був ліквідований, ра-
зом із знищенням української національної незалежності. 
Україні був присвоєний герб, який не враховував її історичної 

1 Конституції Української Соціялістичної Радянської Республіки (бере-
зень, 1919). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19#Text

2 Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної 
Республіки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001#Text
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символіки і був складений за типом емблеми СРСР. У радян-
ській Україні тризуб піддавався офіційній дискредитації, але 
залишався символом національно-визвольного руху.

Як пише знаний науковець, геральдист А. Гречило, без-
ликий та заідеологізований герб Української РСР мало чим 
відрізнявся від символу Російської РСР. Національним україн-
ським символам – Тризубові та синьо-жовтим барвам радян-
ська пропаганда починаючи з 1920-х років почепила ярлики 
«буржуазно-націоналістичних», їх використання розцінюва-
лося як антирадянська агітація та пропаганда. Навіть україно-
мовні видання в Українській РСР регулярно публікували від-
повідні пасквілі та карикатури1. 

Не зважаючи на понад 70-річний період паплюження і 
зневаги до українських національних символів, радянській 
ідеологічній машині не вдалося прирікти їх на забуття. Укра-
їнський філософ, професор В. Шаян вважає, що будь-яка спро-
ба зневажити святість національного символу стане причи-
ною моральної смерті спричинника зневаги.

Отже, все починається із значення символів, які обира-
ються етносом і відображають авангарду нації, виразом його 
ідеалів. Символ – це зовнішній знак для уявлень, емоцій і ідей, 
що не дадуться виразити інакше у слові. Символ є якістю ви-
щою від слова. Символ – комплекс слів і ідей, що виражені од-
ним знаком. Символ висказує все те, що заключене в цілій сис-
темі ідей, а рівночасно щось більше, що в даній системі ідей не 
дається висказати ні словом, ні в жоден інший спосіб. Думаю-
чи про символ, чи викликаючи його в нашій свідомості, ми не-
мов «одним словом» заторкуємо увесь комплекс з усією його 
ідейно-моральною висотою та глибиною. Через цю свою влас-
тивість символ стає святістю для його визнавців, чи це релі-
гійний дух, військо чи нація. Зовсім не випадково, чому даний 
народ вибирає даний символ.2 

1 Гречило А., Завітій Б. НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів 
до сьогодення. Альбом. Київ :Родовід, 2018. 400 с., іл. С. 350.

2 Ukrainian Symbolics Prof. Wolhodymyr Shayan. Published by Ukrainian 
Native Faith Church 21 Munn St. Hamilton. Ont. Canada L8V 1K1. 1990. C. 4. URL: 
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Символ Тризуба є старовинний, а рівночасно складний і ви-
сокий у ієрархії символів, він є основним традиційним україн-
ським національним символом, який формувався протягом ти-
сячоліть. Народ, що приймає даний символ входить у сферу його 
таємного впливу, ідентифікує себе з природою символу і через те 
наближує чи ототожнює свою природу із природою символу1.

Незважаючи на те, що сучасні події в Україні обʼєктив-
но посилили підтримку та повагу до державної символьної 
системи в суспільстві – Державного Прапора України із си-
ньо-жовтих смуг та Державного Герба України у вигляді Зо-
лотого Тризуба на синьому тлі – час від часу відкривається 
дискусія щодо походження тризуба, а одтак, щодо його сим-
волічного значення та історичного звʼязку з давнім періодом 
державності для сучасної Держави України. 

Існує понад двадцяти гіпотез походження Тризуба. Знак 
тризуб відомий багатьом народам світу з найдавніших часів. 
До нас дійшли писемні згадки про золотий тризуб і блакит-
не вбрання царів Атлантиди з праці Платона «Тімей», яка да-
тується 360–355 роками до нашої ери. На територіях сучас-
ної України наскельні малюнки тризуба датовані IV–III тися-
чоліттям до нашої ери були знайдені на Поділлі, на монетах 
Боспорського царства V століття до нашої ери. Тризубом був 
увінчаний шолом Урартського царя в VІІ столітті нашої ери. 
Тамги-тризуби мали сарматські племена та інші народи. Три-
зуб тримає в руках скіфський Тагимасад. У 1908 році в руїнах 
Десятинної церкви знайшли пласку цеглину-плінфу зі знаком 
Великого князя стольнокиївського Володимира Святославо-
вича. З давньої арійської міфології дізнаємося, що арії на своє-
му шляху з Подніпровʼя до Індії залишили багатьом народам 
цей життєдайний знак – тризуб.

Зображення тризуба на території України також зафіксо-
ване на камʼяній застібці періоду Трипільської культури (ІV–
ІІІ тис. до н.е.). Тризубоподібні символи зустрічаються на ба-
https://diasporiana.org.ua/ukrainica/shayan-v-ukrayinska-symvolika/?fbclid=IwA
R1B4oZpfxH_0IhdlZPTRm7Phad1TicPt99P6dpZfAnTXmUOXUZEnejUpKA

1 Там само. С. 5.
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гатьох предметах побуту стародавніх трипільців. Тризуб-три-
листник, як бойовий знак, використовувався у словʼяно-аріїв, 
племен, які мешкали на території Подніпровʼя у кінці ІІІ тис. 
до н.е. та були прасловʼянською спільнотою. Від аріїв цей сим-
вол перейшов до Антського союзу. Саме антів відомий україн-
ський історик Михайло Грушевський вважав предками україн-
ського етносу і української мови1. 

З поширенням християнства тризуб поєднувався з хрес-
том, про що свідчить зображення у Володимирському соборі, 
на маківці Золотих воріт у Києві2. Зображення тризуба у його 
сучасному вигляді є на іконі у головному храмі Ватикану, сто-
лиці держави Святий Престол.

В основу сучасного зображення Золотого Тризуба покла-
дено давній тризуб, що був відомий на території українських 
земель, його символічне значення трактувалося як поділ Всес-
віту на небесне, земне та потойбічне, майже як у наших пра-
давніх пращурів, для яких людське буття було зрозумілим з 
погляду на його складові: Яв – світ явний, Нав – світ пращу-
рів, Прав – світ законів життя. Також тризуб трактують як єд-
ність трьох начал – Божественного, Батьківського та Материн-
ського або як єдність трьох природних стихій: природи, води 
і землі. Отже, головна ідея тризуба – це число три, поєднання 
трьох основ буття, тривимірність життєвого простору3.

Спеціаліст з аналізу складних соціальних систем Дарій 
Світлий дає таке пояснення: Тризуб (три суття) – вказує напрям 
у Космос. Синь полотнища – кличе в Космос. Жовта половина 
полотнища – символ перебування Землі у сонячному теплі і 
світлі4.

1 Грушевський М. С. Анти (Ανται, Antes) : Уривок з «Історії України-Руси». 
Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. 
ред.), І. Гирич та ін. Львів : Видавництво «Світ», 2004. Т. 6. C. 452–464.

2 Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я., Шалак О. Україн-
ські символи / За ред. канд. філ. наук М. К. Дмитренка. К. : Редакція часопису 
«Народознавство», 1994. С. 14–16.

3 Герб. URL: https://www.alatyr-history.club/?page_id=25)
4 Світлий Дарій. Підлі душі. Тернопіль : Мандрівець, 2015. 248 с. С. 80.
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Професор М. Андрусяк у праці «Тризуб» (1947 рік, м. Мюн-
хен) уперше звів та узагальнив відомі на той час дослідження 
щодо походження тризуба; вважав свою справу промощенням 
шляху дослідження питань походження і розвитку українсько-
го національного гербу. Отже, він узагальнив понад двадцяти 
версій щодо виникнення, еволюції та значення, з яких сфор-
мував 6 поглядів на пояснення тризуба: а) знак як символ 
державної влади; б) знак як християнська церковна емблема; 
в) знак як світсько-військова емблема; г) знак як геральдич-
но-нумізматичний герб; д) знак як монограма; е) знак як гео-
метричний аналіз. Він зробив висновок, що широке застосу-
вання тризуба в різних випадках і на різноманітних предме-
тах та часте вживання в рукописах протягом ХІІ–XIV століть 
і навіть в XVІ–XVІІ століттях, вказує також на особливо міцну 
традицію цього знаку, що вкорінився в народну свідомість та 
став його улюбленим знаком національним1.

На всіх етапах формування українського етносу тризуб 
зберігав своє значення як символ державної влади та націо-
нальний знак.

Наприкінці 80-х років ХХ століття відбувся потужний 
сплеск українського національного відродження. Громадські 
організації декларують вимоги щодо офіційної легалізації на-
ціональних символів. У вересні 1989 року на установчому зʼїз-
ді Народного Руху України було ухвалено окрему резолюцію: 
Рух вважає необхідним здійснення демократичних заходів для 
відродження й поновлення в правах давньої української сим-
воліки – синьо-жовтого прапора та герба-тризуба, – що ство-
рювалися протягом століть самим народом»2. 

Затвердження державних символів у незалежній Украї-
ни розпочалося з видання Постанови Президії Верховної Ради 
України від 3 серпня 1990 р. № 152-ХІІ «Про державну симво-

1 Андрусяк М. Тризуб. Видавниче Товариство «Вернигора», 1947. С. 21. 
URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/15477/file.pdf

2 Про національну символіку : Резолюція Установчого з’їзду Народного 
Руху України за перебудову, ухвалена 10 вересня 1989 р. Літературна Украї-
на. 1989. 19 жовтня (№ 42). С. 7. 
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ліку Української РСР», у якій доручалося комісіям розробити 
пропозиції щодо державної символіки Української РСР та вне-
сти на розгляд Президії Верховної Ради Української РСР»1.

Через рік відповідно до Постанови Президії Верховної 
Ради України від 24 червня 1991 р. № 1238-ХІІ було оголошено 
про проведення відкритого конкурсу на створення проектів 
Державного герба України. У Постанові зазначалося, що ме-
тою конкурсу є визначення наукових засад і варіантів худож-
ніх вирішень Державного герба України для його остаточного 
затвердження Верховною Радою Української РСР, проект Дер-
жавного герба України повинен відповідно до засад гераль-
дики відтворювати символи української державності, які б в 
органічних для національного мистецтва формах втілювали 
ідею народного безсмертя, сутність української держави, що 
твориться на принципах Декларації про державний суверені-
тет України2.

За результатами цього конкурсу, його переможцями 
А. Гречило та І. Турецьким вперше було підняте питання про 
малий та великий герб. Автори проекту трактували Акт про 
незалежність як відновлення перерваної української держав-
ності 1917–1921 років, тож пропонували такий малий герб: 
у синьому полі заокругленого внизу щита золотий Тризуб у 
такому ж оливковому вінку. У проекті ж великого герба фігу-
рували щитотримачі – давньоруський воїн зі списом і козак із 
мушкетом. Унизу галузки калини, перевʼязані синьо-жовтою 
стрічкою. Таким чином закладалася ідея відобразити спадко-
ємність української державності від Київської Русі та Гетьман-
щини XVII–XVIII століть3.

1 Про державну символіку Української РСР : Постанова Президії Верхов-
ної Ради України від 3 серпня 1990 р. № 152-ХІІ. URL: https://old.archives.gov.
ua/Sections/17-Nez/CDAVO/index.php?3

2 Про заходи щодо вирішення питання про державну символіку Укра-
їни : Постанова Президії Верховної Ради України від 24 червня 1991 р. 
№ 1238-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238-12#Text

3 Гречило А., Завітій Б. НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів 
до сьогодення. Альбом. Київ: Родовід, 2018. 400 с., іл. С. 361. 
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Слід зазначити, що згаданий конкурс так і не дістав офі-
ційного організаційного завершення через різноспрямовані 
бачення майбутнього державного герба України народними 
депутатами, перш за все, представниками комуністичної ідео-
логії. Натомість конкурс сприяв внесенню змін до Конституції 
Української РСР 1978 року, у якій статтю 166 було викладено у 
новій редакції, якою встановлювалося, що Символами України 
як незалежної держави є її Державний герб України, Держав-
ний прапор України та Державний гімн України, які затвер-
джуються Верховною Радою України, а статті 167 і 168 про 
символіку радянської України було виключено1.

Під час численних різно поглядних дискусій щодо май-
бутньої державної символіки за умов компромісу 19 лютого 
1992 року було затверджено малий герб України, зображення 
якого почали розміщувати на печатках і штампах, грошових та 
поштових знаках2. При прийнятті Конституції України питання 
встановлення державної символіки вирішувалася в умовах від-
вертих спекуляцій, вимог внести в символіку червоного кольо-
ру, намагань помістити у текст Основного Закону відсилочну 
норму про затвердження державної символіки конституційним 
законом, поступок поставити на голосування статтю 20 разом із 
статтями про статус Криму. Проєкту Великого Державного Герба 
України ніхто на розгляд Верховної Ради не готував, у публічній 
дискусії його означили як політичний компроміс на майбутнє.

Діяльність над законодавчим закріпленням державних 
символів було визначено Постановою Верховної Ради України 
від 3 вересня 1996 року, якою доручалося Кабінету Міністрів 
України до 1 грудня 1996 року провести конкурс щодо велико-
го Державного Герба України3.

1 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) 
України : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2113-ХІІ. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/888-09#Text

2 Про Державний Герб України : Постанова Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12#Text

3 Про державні символи України : Постанова Верховної Ради України від 
3 вересня 1996 р. № 347/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/
96- %D0 %B2 %D1 %80#Text 
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За результатами цього конкурсу проєкт великого Держав-
ного Герба України із зображенням золотого лева та козака з 
мушкетом, які тримають щит синього кольору із зображенням 
золотого Тризуба, з використанням «корони гідності» над щи-
том був відхилений1.

У 2003, 2007–2009 роках Урядом створювалася Державна 
комісія з підготовки та проведення конкурсу на ескіз велико-
го Державного Герба України, які також завершилися без ре-
зультату: подані пропозиції повторювали попередні, інші були 
гостро критиковані за невідповідність геральдичним нормам 
і чинній Конституції України.

На виконання Постанови Верховної Ради України від 
25 серпня 2020 р. № 824-IX «Про оголошення конкурсу на 
кращий ескіз великого Державного Герба України» Кабіне-
том Міністрів України проведено конкурс на кращий ескіз ве-
ликого Державного Герба України, за результатами якого як 
ескіз великого Державного герба затверджено композицію, 
яка містить герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з 
мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тоб-
то Тризуб – малий Державний герб, а також зображення ар-
хангела Михаїла та золотого лева2.

Затверджений конкурсною комісією Кабінету Міністрів 
України у 2020 році проєкт Великого Державного Герба Украї-
ни не знайшов підтримки в українському суспільстві. Не пред-
ставлено девіз цього герба, що є елементом його опису, а сам 
графічний ескіз називають несучасним, громіздким, критику-
ють зображення козака, наявність статевого означення у лева, 
шкарпетки архистратига Михаїла, наявність самого архистра-
тига Михаїла тощо. 

Знаний науковець П. Гай-Нижник стверджує, що при роз-
робці великого Державного Герба постає питання навіть не 

1 Гречило А., Завітій Б. НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів 
до сьогодення. Альбом. Київ: Родовід, 2018. 400 с., іл. С. 386. 

2 Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Гер-
ба України : Постанова Верховної Ради України від 25 серпня 2020 р. № 824-IX. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-20#Text 
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про його вигляд, а які елементи він має в собі містити, які 
були б сталими, які були б вічною традицією. Застерігає, що 
деякі елементи можуть бути не обʼєднувальними, а розʼєдну-
вальними1.

Історик В. Павлов наголошує, що спочатку необхідно ви-
значити державні інституції, які будуть використовувати 
великий Державний Герб. Для того, щоб явити громадянам 
приклад поваги до Конституції і закону, держава має сама де-
монструвати повагу до державних символів, їх правильно ви-
користовувати, не допускати наруги над ними2.

Відомий дослідник О. Зінченко висловив переконання, 
що тризуб – це абсолютно досконала лаконічність графіки. 
Державний Герб України у вигляді золотого Тризуба входить 
в трійку найбільш сучасних гербів світу. Україна, Швейцарія і 
Японія – ось три герби з найбільш досконалою лаконічністю 
графіки. Виходячи з призначення державної символіки для 
зовнішньої демонстрації державного суверенітету, своєї наці-
ональної історичної традиції, Тризуб на тисячу відсотків від-
повідає цій вимозі, оскільки сполучає досконалість графіки, 
сучасність дизайну і тисячолітню історію. Висловив сумніви 
щодо необхідності унітарній державі Україні великого герба. 
Відмітив, що у світі існує лише кілька унітарних держав, які 
мають великий герб, і це – пережиток феодального минулого3. 

Окремо у суспільстві поширюється дискусія щодо необ-
хідності взагалі створювати великий герб, тим більш з поєд-
нанням зображення людини, тварини та міфічної істоти одно-
часно. Великий герб зазвичай зʼявляється тоді, коли в державу 
входять кілька самобутніх територій зі своїми традиційними 
символами, як наприклад Латвія, яка обʼєднує три території. У 
Федеративної Республіки Німеччини простий герб, хоч вона й 

1 Гай-Нижник П. П. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/312 
6346-ukraina-mae-doskonalij-malij-gerb-velikij-ij-ne-potriben-naukovci.html

2 Павлов В. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126346-
ukraina-mae-doskonalij-malij-gerb-velikij-ij-ne-potriben-naukovci.html

3 Зінченко О. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126346-
ukraina-mae-doskonalij-malij-gerb-velikij-ij-ne-potriben-naukovci.html 
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має дуже сильну автономію субʼєктів федерації. Великі герби 
мають ті держави, де вони використовуються історично. За-
звичай це ті, які були королівствами чи імперіями, де держав-
ними гербами ставали герби панівних династій. Серед країн 
із традиційними гербами лише незначна кількість мають так 
званий великий і малий герби. Переважно це країни з чинним 
монархічним устроєм: Велика Британія, Швеція, Нідерланди, 
Данія, Бельгія, Люксембург, Ліхтенштейн та інші. Грузія має 
великий герб, бо в її історії є потужна царська традиція. У них 
великі герби є передусім символами пануючого монарха, не-
одмінним елементом таких знаків є так звана корона гідності, 
що зображується над щитом чи над мантією. Серед європей-
ських держав з республіканським устроєм великі та малі гер-
би конституційно передбачено тільки в Сербії та Чехії, колиш-
ніх країнах пострадянського табору. Водночас Литва, Польща, 
Німеччина, Австрія, Словаччина та переважна більшість дер-
жав мають звичайні й лаконічні герби.

Досвід європейських країн щодо конституційної регла-
ментації державних символів, незважаючи на її різність як за 
формою так і за змістом, свідчить про те, що країнами держав-
ним символом затверджується єдиний державний герб, який 
інколи зображується на державному прапорі. Затвердження в 
Конституції України великого державного герба було на той 
час компромісом з представниками комуністичної ідеології в 
парламенті, крім того тільки одна країна має поєднання тва-
рини і людини у зображення герба – Ісландія. 

Оскільки саме на землях теперішньої України тризуб має 
безперервну багато тисячолітню традицію, він має бути ви-
знаний одночасно національним символом і символом держа-
ви як єдиний Державний Герб України, що уособлює символ 
Перемоги над старим, злочинним світом зневаги, егоїзму та 
особового засліплення, як символ Влади в Дії для створення 
нової Великої України в імʼя Бога, Добра, Правди. І це є високе 
призначення української нації1.

1 Ukrainian Symbolics Prof. Wolhodymyr Shayan. Published by Ukrainian 
Native Faith Church 21 Munn St. Hamilton. Ont. Canada L8V 1K1. 1990. C. 14. URL: 
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Щодо сучасного розуміння особливої символічної функції 
герба, то він у графічній форму втілює свідомість, світосприй-
няття та історію народу, що створив державу не тільки як по-
літико-адміністративну інституцію, а як державу-світ, як фор-
му й систему свого матеріального й духовного буття. 

Надзвичайної актуальності набувають питання про те, 
чому Золотий Тризуб в нашій Конституції зазначається як 
«Знак Княжої Держави Володимира Великого», які ідеї має 
містити Державний Герб, чому Україна повинна мати великий 
і малий Державні Герби України, яка концепція великого гер-
ба: де і ким він має використовуватися, коли він може і коли 
не може використовуватися. Крім того, великий Державний 
Герб має затверджуватися за окремою процедурою1. 

Історик і мистецтвознавець В. Скуратівський застережує, 
що розпочинати через понад чверть століття існування дер-
жави дискусію про структуру чи будову великого герба недо-
луго та недоречно. Україна має Державний Герб у вигляді Зо-
лотого Тризуба на синьому тлі, який має як найшвидше отри-
мати законодавче закріплення2.

Таку позицію підтримує А. Гречило, який виділяє декіль-
ка аспектів відмови від великого герба. Серед яких, функціо-
нальний – немає концепції застосування цього знаку, хіба що 
Президент своїм указом міг би змінити свій штандарт й вико-
ристовувати великий герб на президентській печатці; фахо-
вий – відсутній єдиний геральдичний погляд на проект вели-
кого герба, не фахова організація конкурсів; політичний – на-

https://diasporiana.org.ua/ukrainica/shayan-v-ukrayinska-symvolika/?fbclid= Iw
AR1B4oZpfxH_0IhdlZPTRm7Phad1TicPt99P6dpZfAnTXmUOXUZEnejUpKA

1 Бєлов О. Ф., Шаповалов Г. І. Праця О. Пастернака «Пояснення тризуба, 
герба Великого Київського князя Володимира Святого» як приклад спроби 
відгадування значення тризуба. Наукові праці історичного факультету Запо-
різького національного університету. 2010. Вип. XXVIII. С. 451–454. C. 15. URL: 
http://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/28/./belov.pdf

2 Скуратівський В. Великий герб України: навіщо він і чому його досі не-
має. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-53903382
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явні застороги щодо загострення протистояння у Верховній 
Раді при розгляді питання1.

Прийшов час, коли потребується донесення до народу іс-
торичної правди про походження Державного Герба України 
у вигляді Золотого Тризуба на синьому тлі, а також законо-
давчого закріплення Законом України «Про Державний Герб 
України» його символічного значення, врегулювання цілого 
ряду питань щодо порядку використання та охорони цього 
державного символу. На нашу думку, в законі мають бути відо-
бражені питання:

- Тризуб є Державним Гербом України, який представляє 
собою золоте зображення Знака Княжої Держави Володими-
ра Великого, що використовується у двокольоровому (знак 
чорного чи синього кольору на білому окресленому у вигляді 
щита тлі ), кольоровому (золотий знак на синьому окресле-
ному у вигляді щита тлі) в графічному або обʼємному вигляді, 
а також у 3D форматі на круглій підставці без геральдичного 
щита;

- у майбутньому законі визначення Тризуба пропонується 
таке: Тризуб в триаді державних символів України – Держав-
ний Прапор, Державний Герб, Державний Гімн – символізує 
державний суверенітет України, відображає високу свідомість, 
світосприйняття та історію українського народу, що створив 
свою державу-світ з формою й системою свого матеріального 
й духовного буття на основі верховенства права та з шаною до 
предків і героїв; 

- визначення варіантів використання постійного зобра-
ження герба: на фасадах адміністративних будинків, в яких 
розташовані: резиденція Президента України, на будівлях 
Верховної Ради України та її комітетів, Кабінету Міністрів 
України, міністерств та інших центральних органів виконав-
чої влади, державних колегіальних органів, на резиденції 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Ради 

1 Гречило А., Завітій Б. НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів 
до сьогодення. Альбом. Київ : Родовід, 2018. 400 с., іл. С. 398. 
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національної безпеки і оборони України, на будівлях Консти-
туційного Суду України, Верховного Суду, судів загальної юрис-
дикції, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, Генеральної прокуратура України та підрозділів 
прокуратури, Служби безпеки України та її органів, Генераль-
ного штабу та інших органів військового управління Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів, Національ-
ного банку України, Антимонопольного комітету України, Ра-
хункової палати України, Центральної виборчої комісії, Наці-
ональної рада України з питань телебачення і радіомовлення, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, Представництва Президента 
України в Автономній Республіці Крим, місцевих державних 
адміністрацій та їх структурних підрозділів (якщо вони розмі-
щені в окремих адміністративних будівлях), органів місцевого 
самоврядування, на фасадах інших адміністративних будівель, 
у яких розміщуються органи державної влади, закордонних 
дипломатичних установ, на полярній станції України. президій 
Національної академії наук України та галузевих академій наук;

- використання постійного зображення герба у приміщен-
нях, у яких проводяться колегіальні засідання органів держав-
ної влади, розміщуються, судові засідання та інші пленарні за-
сідання;

- використання постійного зображення герба у службових 
кабінетах: Президента України, Голови Верховної Ради Украї-
ни, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради 
України, голів комітетів Верховної Ради України, Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини, Премʼєр-міністра 
України та віце-Премʼєр-міністрів, керівників інших централь-
них органів виконавчої влади, Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України, Голови та суддів Конституційного 
Суду України, Голови та суддів Верховного Суду, голів судів за-
гальної юрисдикції, Генерального прокурора України, Голови 
Служби безпеки України, Голови Національного банку Укра-
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їни, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Ра-
хункової палати України, Голови Центральної виборчої комісії, 
Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Представника 
Президента України в Автономній Республіці Крим, голів міс-
цевих державних адміністрацій, голів органів місцевого само-
врядування, керівників закордонних дипломатичних установ 
України, керівників інших державних органів;

- використання постійного зображення герба в примі-
щеннях, в яких проводяться сесії місцевих рад та засідання їх 
виконавчих органів, урочисті церемонії державної реєстрації 
шлюбу та державної реєстрації народження дитини, на будів-
лях державних підприємств, установ, організацій та навчаль-
них закладів;

- використання тимчасового розміщення герба на бу-
дівлях, в яких: розташовуються виборчі комісії (комісії з ре-
ферендуму) і в приміщеннях для голосування; проводяться 
офіційні міжнародні заходи загальнодержавного значення на 
території України за участі перших осіб держави на час їх про-
ведення з урахуванням міжнародних стандартів розміщення 
разом з гербами зарубіжних країн;

- графічне відтворення державного герба використову-
ється:

на грошових знаках;
на знаках поштової оплати;
на офіційних символах Президента України;
на бланках паспортних документів, посвідчень та інших 

документів, що видаються державними органами згідно із за-
коном;

на бланках законодавчих та нормативно-правових актів;
на офіційних виданнях органів державної влади та орга-

нів місцевого самоврядування;
на стовпах прикордонних знаків, що позначають держав-

ний кордон України, та у пунктах пропуску через державний 
кордон;
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у символіці органів влади в порядку відповідно до зако-
нодавства;

на урядових та відомчих заохочувальних відзнаках, ди-
пломах, памʼятних адресах і вітальних листах, спеціальних пе-
репустках (посвідченнях) органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування;

на транспортних засобах національного оператора по-
штового звʼязку;

на печатках державних та приватних нотаріусів;
на спортивному спорядженні, формі членів збірних ко-

манд України під час їх участі у міжнародних спортивних захо-
дах;

у засобах масової інформації, засновниками яких є органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування;

як розпізнавальний знак держави на українських цивіль-
них повітряних суднах, суднах морського і річкового тран-
спорту, космічних апаратах.

на державних цінних паперах;
як основа або елемент державних нагород України та на-

грудних знаків відповідно до закону;
у символіці органів влади відповідно до законодавства;
для святкового оформлення населених пунктів під час 

святкування державних свят, приміщень, у яких проводяться 
офіційні та урочисті заходи державних органів та органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
професійних спілок, інших громадських обʼєднань;

- графічне відтворення державного герба використову-
ється у військовій символіці, у тому числі на бойових прапо-
рах військових частин та зʼєднань Збройних Сил України, ін-
ших військових формувань, які створюються відповідно до 
законів України; 

- для визначення належності озброєння і військової тех-
ніки, у знаках розрізнення військовослужбовців та осіб рядо-
вого і начальницького складу, на форменому одязі, на знаках 
класної кваліфікації, на нагрудних знаках;
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- визначення особливостей використання герба, як то, 
встановлення правил розміщення зображення разом із гер-
бом іноземної держави; двох держав та більшої кількості; ра-
зом із гербом (емблемою) міжнародної організації під час про-
ведення спільних заходів в Україні;

- одночасного розміщення малого Державного Герба 
України і геральдичних знаків – гербів та емблем органів вла-
ди, адміністративно-територіальних одиниць, підприємств, 
установ, організацій, політичних партій, професійних спілок 
та громадських обʼєднань і фізичних осіб малий Державний 
Герб України розташовується ліворуч від таких геральдичних 
знаків, якщо дивитися на них;

- зображення малого Державного Герба України на голов-
ній сторінці веб-сайту органів державної влади, інших дер-
жавних органів, а також може бути відтворене на веб-сайтах 
органів місцевого самоврядування;

- покладання повноважень на Кабінет Міністрів України 
щодо встановлення державного стандарту виготовлення герба, 
використання, зберігання та знищення печаток, бланків та ін-
ших носіїв зображення Державного Герба України, а також ви-
готовлення та зберігання еталону Державного Герба України.

Як стверджує дослідник А. Сокульський, існуючий Герб 
України – Тризуб – прочитується й сприймається як найдоско-
наліший символ (візуальний, монументальний, лаконічний, 
генетично-утаємничений, історично-предковічний). Віз з гід-
ністю презентує минуле, сьогодення та майбутнє України.»1 
Зовсім не випадково український народ вибрав символ Три-
зуба, який згодом трансформувався із Святославова двозуба. 
Природа вибраного символу у великій мірі залежить від при-
роди нації, яка даний символ вибирає.

Президентом України відповідно до статті 93 Конститу-
ції України внесено проект Закону України «Про великий Дер-

1 Сокульський А. Л. Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київ-
ської Руси: виникнення, еволюція, значення. Сіверщина в історії України. Ви-
пуск 8/2015. C. 101.
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жавний Герб України», який зареєстрований у Верховній Раді 
України 29 червня 2021 року за № 57121. Президентом визна-
чено цей законопроект як невідкладний для позачергового 
розгляду парламентом.

У преамбулі зазначається, що цей Закон відповідно до 
Конституції України встановлює опис великого Державного 
Герба України та визначає порядок його використання.

Згідно із назвою та змістом статей проект стосується ве-
ликого Державного Герба України. Однак, відповідно до стат-
ті 1 законопроєкту «Державний Герб України є державним 
символом України, головним елементом якого є Знак Княжої 
Держави Володимира Великого (малий Державний Герб Укра-
їни) золотого кольору, розміщений на синьому пʼятисторон-
ньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із зо-
лотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого 
вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого на-
мету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з ліво-
го боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з пра-
вого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під 
щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг 
синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски 
пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі 
стилізованим листям пурпурово-золотого кольору». 

Таким чином, виходячи з припису статті 1 законопро-
єкту йдеться не про Великий Державний Герб України, а про 
Державний Герб України. Крім того, слід зазначити, що за ре-
зультатами проведеного згідно із Постановою Верховної Ради 
України від 3 вересня 1996 р.2 конкурсу на ескіз великого Дер-
жавного Герба України, саме це зображенням золотого лева та 
козака з мушкетом, які тримають щит синього кольору із зо-

1 Про великий Державний Герб України : проект Закону України (реє-
стр. № 5712 від 29 червня 2021 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72366

2 Про державні символи України : Постанова Верховної Ради України від 
3 вересня 1996 р. № 347/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/
96- %D0 %B2 %D1 %80#Text 
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браженням золотого Тризуба, з використанням «корони гід-
ності» над щитом було відхилено.

Також, у проекті не враховано, що до цього часу питан-
ня використання Державного Герба України врегульовують-
ся постановою Верховної Ради України «Про Державний Герб 
України»1, якою було запроваджено використання малого Дер-
жавного Герба України в діяльності механізму держави. За час 
дії цієї Постанови Верховної Ради України зображення малого 
Державного Герба України було розміщено на всіх печатках 
органів державної влади, грошових знаках та знаках поштової 
оплати, службових посвідченнях та посвідченнях особи, штам-
пах, бланках державних установ тощо. 

Неприпустимим для прийняття Верховною Радою Укра-
їни цього законопроєкту є те, що у положеннях проекту не 
передбачається правил та механізмів, які встановлювали б 
співвідношення у застосуванні великого Державного Герба 
України та Тризуба і узгоджували б запропонований проект з 
уже існуючою встановленою нормативно-правовими актами 
багаторічною практикою застосування золотого Тризуба на 
синьому фоні як Державного Герба України. 

Ризик розвитку негативних процесів в грошовій системі 
містить положення статті 2 законопроекту. якою встановлено 
перелік обʼєктів, на яких має обовʼязково відтворюватися ве-
ликий Державний Герб України, зокрема, він має обовʼязково 
відтворюватися на грошових знаках України за рішенням На-
ціонального банку України. Порядок використання державних 
символів України за Конституцією України встановлюється 
законом, що приймається не менш як двома третинами від 
конституційного складу Верховної Ради України. Наділення 
Національного банку правом визначати використання вели-
кого герба на грошових знаках є поза межами конституційних 
приписів. Тим більш, в державі на усіх грошових знаках має 

1 Про Державний герб України : Постанова Верховної Ради України від 
19 лютого 1992 р. № 2137-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 06.10.1992 р. 
№ 40. Ст. 592.
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відтворюватися єдине зображення герба. У разі ж проведення 
тотальної заміни зображення герба на усіх грошових знаках 
України потребуватимуться значні організаційні зусилля та 
фінансові витрати, які не припустимі під час перебування кра-
їни в умовах збройного конфлікту.

Також потребуватимуться значні бюджетні видатки на 
відтворення великого герба на фасаді будівель вищих органів 
влади, на що розрахунки бюджетних видатків не наведені.

Особливу небезпеку уявляє собою пропозиція щодо 
обовʼязково відтворення Великого Державного Герба Украї-
ни на Великій Державній Печатці України. Інститут Великої 
Державної Печатки України має передбачати законодавчо за-
кріплені умови її зберігання та режим використання, а також 
повноваження Хранителя Великої Державної Печатки, поря-
док передачі її правонаступнику – усього цього на сьогодні 
немає. Наприклад в США хранителем печатки є Державний 
секретар, створено та суворо охороняється сховище докумен-
тів, на яких проставлено велику печатку, законом встановле-
но перелік випадків, коли використовується від імені держави 
велика печатка.

Українським суспільством запропоноване зображення Ве-
ликого Державного Герба України не сприйнято, за 30 років 
незалежності викликає відторгнення будь-яке зображення 
українського герба, в ментальності українців Державним Гер-
бом України є золотий Тризуб на синьому щиті.

Тому, перш за всі слід забезпечити конституційно-право-
ве врегулювання опису, порядку використання та захисту Дер-
жавного Прапора України. 

А час обовʼязково попрацює на утвердження суспільної 
злагоди щодо вигляду Державного Герба України.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК 
КОНСТИТУЦІЙНА ЦІННІСТЬ

На конституційному рівні в Україні, як і в багатьох інших 
державах закріплено визначальні правові цінності, загально 
цивілізаційні та моральні ідеали, демократичні стандарти, що 
акумулюють надбання вітчизняних державотворчих проце-
сів, а також позитивні зарубіжні практики. Конституційні цін-
ності – це своєрідний культурний «код», специфічність якого 
зумовлена тим, що кожна культура породжує свою, лише їй 
притаманну ціннісну систему. Такий «код» забезпечує про-
цес культурної ідентифікації особистості, суспільства і нації 
та розвиток національної свідомості, зберігає націю як носія 
унікального, самобутнього, лише їй притаманного. Проте на 
національному рівні конституційно регламентовано й загаль-
носвітові універсальні цінності, що стали здобутком світової 
культури, політико-правової думки та практики1; 2.

Із закріпленням цінностей на конституційному рівні вони 
набувають загально юридичного обовʼязкового значення, 
стають основоположними орієнтирами суспільного і держав-

1 Камінська Н. В., Демиденко В. О. Теоретико-правові детермінанти кон-
ституційних цінностей. Конституційні цінності: правова природа та практи-
ка реалізації : Матер. міжнар. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 17 трав-
ня 2019 р.) Хм., 2019.

2 Маркуш М. Конституційні цінності як основоположні засади в кримі-
нальному процесі України. Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 6. 
С. 73–85.
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но-правового розвитку. Так, Конституція України 1996 року 
на найвищому правовому рівні зафіксувала ряд визначальних 
цінностей, які відтворюють важливі ідеї та традиції україн-
ського народу, тому визначають завдання, та основні напрями 
конституційно-правового та іншого галузевого регулюван-
ня, національної правової системи. З-поміж конституційних 
цінностей можна відзначити наступні: конституціоналізм, 
демократія, конституційний лад, територіальна цілісність, 
недоторканність, суверенітет, оборона, безпека і правовий по-
рядок, права і свободи людини, верховенство права та верхо-
венство закону, українська нація, державна мова, місцеве са-
моврядування, державна влада, територіальна громада, поділ 
влади; принципи соціальної справедливості й незалежності 
судів тощо. Вони визначають зміст конституційних принципів 
і норм, взаємоповʼязані з установками і доктринальними орі-
єнтирами інтерпретації (тлумачення) конституційного тексту, 
деталізуються на рівні інших галузевих і міжгалузевих прин-
ципів, правових актів, правозастосовної практики.

Безумовно, вкрай важливо, щоб згадані та інші конститу-
ційні цінності сприймались суспільством, були ефективні, до-
цільні та своєчасні… Завдяки аксіологічній основі, відобража-
ючи моральні орієнтири і загальнолюдські надбання, сподіва-
ємось власне конституційні цінності покликані з декларацій 
перетворитись на дієві інструменти задоволення законних 
інтересів і потреб людини, територіальних громад, установ та 
організацій тощо, забезпечити баланс цінностей публічного й 
приватного характеру, співвідношення суверенітету держави 
й особистої свободи, взаємодію людини, суспільства і держа-
ви. І це все не дивлячись на можливі виклики та загрози су-
часності.

Кожна з наведених вище конституційних цінностей, на 
наш погляд, потребує ґрунтовного та комплексного аналізу. З 
огляду на заявлену тематику, зупинимось на територіальній 
цілісності держави. В останні роки спостерігається зростання 
уваги сучасних дослідників даної категорії. Так, Надутий А. В. 
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виокремлює такі аспекти (форми) поняття «територіальна ці-
лісність»: 1) як сутнісна політико-просторова ознака сувере-
нної території держави; як принцип міжнародного права; як 
принцип територіального устрою; як обʼєкт національної без-
пеки України; 2) територіальна цілісність як сутність сувере-
нної території держави в межах її кордону по суті виступає га-
рантією верховенства держави, її суверенності та державності 
в цілому. Територіальна цілісність включає два взаємозалежні 
елементи: – територіальну або просторову цілісність; – полі-
тичну цілісність. Отже, цілісність території означає її неподіль-
ність, автономність, єдність як просторову, так і політичну; 
3) дане поняття можна розглядати характеристику території 
України щодо відповідності просторових параметрів (єдність, 
неподільність, автономність) у межах визначених кордонів 
(наприклад, принцип єдності та цілісності як конституційний 
принцип територіального устрою). Це у вузькому сенсі. Водно-
час поняття недоторканності території є більш широким, ніж 
поняття цілісності території у вузькому сенсі. Останнє означає 
її недоторканність, неподільність, єдність як просторову, так і 
політичну в межах державних кордонів. У такому випадку по-
няття недоторканності поглинається поняттям територіальної 
цілісності (наприклад, ч. 3 ст. 2 Конституції України)1; 2.

На думку юристки-міжнародниці О. В. Буткевич, принцип 
непорушності території включає в себе територіальну й осо-
бисту юрисдикцію, а також передбачає заборону спроб сецесії 
та зміни існуючих кордонів3.

Загрози територіальній цілісності України були актуалі-
зовані фактом окупації частини Донецької та Луганської об-

1 Надутий А. В. Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: 
до питання про співвідношення понять. Право і безпека. 2016. № 1(60). URL: 
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/814/teritorial_
na_yednist_cilisnist_i_nedoto.pdf?sequence=2&isAllowed=y

2 Конституція України : наук.-практ. комент. / В. Б. Авер’янов, О. В. Бата-
нов, Ю. В. Баулін та ін.]. Х.; К., 2003. 808 с.

3 Буткевич О. В. Міжнародне право Стародавнього Світу. Київ : Україна, 
2004. 863 с. С. 256, 259.
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ластей, а також анексією Автономної Республіки Крим і міста 
Севастополя з боку Російської Федерації. Окремі прояви се-
паратизму та зазіхань на українські території з боку зовніш-
ніх субʼєктів також спостерігаються в інших регіонах країни. 
Ці події та явища свідчать, з одного боку, про гостру потребу 
розробки і впровадження системної та дієвої політики забез-
печення територіальної цілісності України, а з іншого – вказу-
ють на недоліки та недостатність тих засобів, що спрямовані 
на захист територіальної цілісності держави в межах чинної 
системи національної безпеки1.

Події, що відбуваються на анексованій території АР Крим, 
тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської об-
ластей змусили законодавців прийняти ряд спеціальних нор-
мативно-правових актів, завданням яких є врегулювання пра-
вового режиму на цих територіях, захист прав людини в таких 
умовах, механізм деокупації та реінтеграції згаданих терито-
рій, гарантії відновлення і непорушності, захисту територіаль-
ної цілісності Української держави тощо. Звісно, певні здобут-
ки у даному контексті очевидні, проте залишається і чимало 
прогалин, суперечностей на шляху відновлення суверенітету і 
територіальної цілісності держави.

З метою їх подолання, переконані, на Українську державу 
покладається ще багато завдань як стосовно деокупації та ре-
інтеграції згаданих територій задля відновлення суверенітету 
держави на всій її території, так і стосовно населення, яке пе-
ребуває на цій територій чи змушено було її покинути, тобто 
внутрішньо переміщених осіб, біженців, націй і корінних наро-
дів тощо. Слід підкреслити роль і значення глави держави, По-
стійного Представництва Президента України, судових і пра-
воохоронних органів, громадських організацій у визначеній 
сфері. На нашу думку, з-поміж ефективних засобів забезпечен-
ня територіальної цілісності держави як конституційної цін-

1 Дахно О. Ю. Політика забезпечення територіальної цілісності України 
(теоретико-методологічний аналіз) : дис. … канд. політ. наук : 21.01.01. Київ, 
2020. 199 с.
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ності відновлення суверенітету держави є ті, що реалізуються 
насамперед на внутрішньодержавному рівні, а також міжна-
родні засоби і способи, у т.ч. міжнародно-правові. 

Важливо надалі вивчати на належному фаховому рівні 
та забезпечувати у правозастосовній практиці мирні засо-
би, зокрема, дипломатичні, судові й інші, на шляху віднов-
лення порушеного конституційного принципу, а також од-
ного з основних принципів сучасного міжнародного права, 
а саме – принципу територіальної цілісності держав, поряд з 
іншими конституційно і міжнародно значущими принципами. 
Обовʼязковий аспект, який при цьому вартий уваги, стосується 
не лише забезпечення, а й відновлення, притягнення до від-
повідальності за неправомірні дії, що посягають на конститу-
ційний лад і територіальну цілісність держави, її суверенітет, 
а також відшкодування заподіяних збитків та зміцнення кон-
ституційного ладу, національного суверенітету України.

Доречним є звернення уваги на позицію Колісника В. П., 
який відзначає, що відновлення економічного, екологічного 
та соціально-культурного співробітництва між Україною та 
Росією, яке може бути вигідним у майбутньому для обох су-
бʼєктів, насамперед через використання можливостей обох 
держав як важливих ланок у багатьох ланцюгах міжнародних 
трансконтинентальних транспортних систем, стане можли-
вим лише за таких умов: 1) повернення Росією анексованої 
нею частини української території – АР Крим та міста Севас-
тополя з одночасним виведенням усіх російських військ, си-
лових структур та озброєнь з української території; 2) повер-
нення Росією окупованої нею частини української території – 
усіх окупованих районів Донецької та Луганської областей; 
3) виплати Росією компенсацій за втрати, понесені Україною 
через анексію та окупацію частини української території, а 
також за використання української території та українських 
природних ресурсів, включаючи виключну економічну зону 
та континентальний шельф; 4) виплати Росією компенсацій 
за втрати, понесені українськими державними та комуналь-
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ними підприємствами, установами, організаціями, військови-
ми частинами, підприємцями, громадськими організаціями та 
громадянами через анексію та окупацію частини української 
території; 5) принесення Україні й українському народові офі-
ційних вибачень від імені російської держави на засіданні ГА 
ООН за анексію та окупацію частини української державної 
території; 6) проголошення та підписання Росією на засідан-
ні ГА ООН офіційних зобовʼязань утримуватися в подальшому: 
а) від будь-якого втручання у внутрішні справи України та ін-
ших держав; в) від порушення державного кордону України та 
державних кордонів інших держав; с) від підбурювання сепа-
ратистських рухів та будь-яких інших форм і засобів дестабі-
лізації політичної, економічної та екологічної ситуації в будь-
якій сусідній чи будь-якій іншій державі, від нагнітання соці-
альної, міжрелігійної та міжнаціональної напруженості1.

На даному етапі державно-правового розвитку України 
пріоритетним напрямом політики забезпечення територіаль-
ної цілісності є своєчасна розробка та впровадження страте-
гічних засад політики національної безпеки. Тому слід згадати 
про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупова-
ної території Автономної Республіки Крим та міста Севасто-
поля (Рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 11.03.2021 р., затверджене Указом Президента України від 
24.03.2021 р. № 117/2021). Нею визначено, що Кабінет Міні-
стрів України розробляє та затверджує план заходів з реаліза-
ції Стратегії, на основі якого відповідні державні органи роз-
робляють і реалізують плани заходів щодо забезпечення де-
окупації тимчасово окупованої території. З-поміж очікуваних 
результатів реалізації Стратегії є:

- відновлення територіальної цілісності України у межах її 
міжнародно визнаного державного кордону, забезпечення дер-
жавного суверенітету України та розбудова миру й безпеки;

1 Колісник В. Конституційний принцип територіальної цілісності держа-
ви у контексті національно-етнічного складу прикордонних регіонів України 
та Росії. Вісник Конституційного Суду України. 2020. № 3. С. 125–142.
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- повна безпекова, правова, політична, економічна, еко-
логічна, інформаційна, гуманітарна і соціальна реінтеграція 
тимчасово окупованої території;

- відбудова та розвиток економіки, соціальної і гуманітар-
ної сфер деокупованої території;

- зростання рівня соціальної стійкості та згуртованості 
українського суспільства;

- формування правових засад перехідного правосуддя, зо-
крема впровадження механізмів відшкодування шкоди у звʼяз-
ку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним кон-
фліктом, тимчасовою окупацією території України, захисту 
та відновлення порушених прав, притягнення винних у кри-
мінальних правопорушеннях за злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку до відповідальності, 
забезпечення права на правду про збройний конфлікт, недопу-
щення виникнення збройного конфлікту в майбутньому;

- відновлення та забезпечення прав представників крим-
ськотатарського народу та інших корінних народів, націо-
нальних меншин;

- зміцнення національної стійкості України;
- посилення спроможностей органів сектору безпеки і 

оборони України;
- запровадження моделі соціально-економічного розвит-

ку деокупованої території;
- сталий розвиток територій, які стали обʼєктом збройної 

агресії Російської Федерації проти України1. 
Таким чином, територіальна цілісність держави визна-

чається здатністю держави зберігати власну територію у ме-
жах існуючих кордонів. Вона гарантується значною кількістю 
національних і міжнародних правових актів, відповідними 
інституціями, уповноваженими на охорону і захист терито-

1 Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої тери-
торії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя : Рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, затвердже-
не Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021. URL: 
https://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533
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рії і суверенітету держави. Виходячи з положень Конституції 
України, саме на Президента України покладено функцію га-
рантування територіальної цілісності України. Водночас пе-
редумовою ефективної протидії новим загрозам і викликам 
територіальній цілісності України як конституційній цінності 
є реформування сектору безпеки та оборони. Це передбачає 
уточнення компетенцій, нормативно-правових, організацій-
них, інституційних та структурно-функціональних засад ді-
яльності субʼєктів, а також необхідність залучення інститутів 
громадського суспільства до вирішення питань стійкості дер-
жави проти внутрішніх і зовнішніх загроз.
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ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОГО 
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Основні пріоритети розвитку України як суверенної і не-
залежної держави конституційного типу визначені в статті 1 її 
Основного Закону. Закріплено, що Україна є демократичною, со-
ціальною та правовою державою. Реалізація окреслених цілей є 
можливою лише за створення й забезпечення функціонування 
національної економічної системи, що відповідає певному типу 
державно-суспільного устрою. Економічну основу конститу-
ційного ладу кожної держави забезпечує історично сформова-
на національна економіка, модель якої повинна корелювати з 
цілями і завданнями конституційного розвитку держави. В су-
часних умовах всебічного поглиблення інтеграційних процесів 
національні економічні системи перебувають під впливом сві-
тових тенденцій поширення глобалістичних ідей та теорій.

Останнім часом чим далі більше обговорюються ідеї та 
відстоюються позиції про необхідність нової економічної сис-
теми: більш стійкої, гнучкої, інклюзивної, обґрунтовуються 
новітні моделі на кшталт «інклюзивного капіталізму», «ка-
піталізму стейкхолдерів». Про це йшлося, зокрема, й на Да-
воському Всесвітньому Економічному Форумі 20211. Повідом-
ляється також про Ініціативи інклюзивного капіталізму2 й 

1 Davos Agenda 2021: 5 інсайтів з ВЕФ для України. URL: https://mind.ua/
openmind/20221625-davos-agenda-2021-5-insajtiv-z-vef-dlya-ukrayini

2 Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki
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утворення «Ради з інклюзивного капіталізму» та її підтримку 
впливовими світовими центрами культури та духовності1.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки змусили 
науковців визнати, що ринкова економіка самостійно не здат-
на вирішувати ключові соціальні проблеми і що лише еконо-
мічного розвитку недостатньо для забезпечення повноцінно-
го ефективного розвитку держави2. Концепція інклюзивного 
сталого зростання (inclusive sustainable growth) досить нова – 
перші публікації зʼявилися лише в останні роки, в Україні вона 
нині набуває широкого фахового обговорення3.

Не применшуючи важливості та значення економічних 
концептів обґрунтування моделей сталого розвитку, дотриму-
ємося позиції щодо фундаментальності правових засад у пи-
таннях суспільного устрою. При цьому на увагу заслуговують 
концепції, науково обґрунтовані на стику юридичної та еконо-
мічної наук. Значний інтерес у цьому плані представляє кон-
цепція конституційної економіки, на чому автором цієї стат-
ті неодноразово наголошувалося4. 

Обґрунтована як науковий напрям економічної теорії на-
прикінці минулого сторіччя (його засновником вважають аме-

1 Папа: Необхідна справедлива економічна система, щоб відповісти на 
виклики сьогодення. URL: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2019-
11/papa-pro-inklyuzyvnyj-kapitalizm.html

2 Жуковська А. Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис ви-
никненя та основні положення. Вісник економіки. URL: http://visnykj.wunu.edu.
ua/index.php/visnykj/article/view/1000

3 Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьо-
годення : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 1–28 лю-
того 2020 р.) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 229 с. С. 8; Інклюзивний вимір розвитку міст – 
центрів ділової активності України: тенденції та перспективи : наукова допо-
відь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Доліш-
нього НАН України»; наук. редактор М. І. Мельник. Львів, 2019. 55 с.

4 Клименко О. М. Модернізація Конституції в аспекті розвитку консти-
туційної економіки. Конституційні засади модернізації України. К. : Інститут 
законодавства Верховної Ради України, 2012. 360 с. С. 126–131; Клименко О. М. 
Проблеми конституціалізації засад економічної системи України. Конститу-
ційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. К. : Інститут законо-
давства Верховної Ради України, 2015. 286 с. С. 61–65.
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риканського економіста Джеймса М. Бʼюкенена), нині консти-
туційна економіка отримує розвиток в ідеях юридизації якіс-
них характеристик системи економічної організації суспіль-
ного життя в нормах конституційних актів1. По суті, йдеться 
про конституалізацію моделі національної економічної систе-
ми, що відповідає особливостям конституційного ладу певної 
держави. Ці питання вимагають комплексного дослідження в 
рамках науки конституційного права і останнім часом привер-
тають увагу вітчизняних вчених2.

Термін «економіка» (від грец. Oikonomike – мистецтво 
управління домашнім господарством) визначають як: 1) іс-
торично зумовлену сукупність виробничих відносин, еконо-
мічну основу суспільства; 2) національне господарювання, що 
охоплює галузі матеріального виробництва та невиробничої 
сфери; 3) галузь науки, що вивчає специфіку розвитку еконо-
мічних відносин в окремих галузях національного господар-
ства на основі загальних законів його розвитку3. 

З окреслених позицій слід розглядати і конституційну 
економіку як правове явище, що насамперед потребує дослі-
дження у форматі конституційного ладу та його складових. 
Такий підхід дає можливість визначити основні напрямки на-
укового пошуку, через які розкривається системність і бага-
тофункціональність конституційної економіки щодо забезпе-
чення цілей конституційного розвитку.

1 Скупінський О. В. Конституційна економіка: поняття та перспективи 
для України. Форум права. 2011. № 1. С. 909–914.

2 Бабенко Костянтин. Конституційні основи розвитку економіч-
ної системи України. URL: https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/b/211-
konstitutsijni-osnovi-rozvitku-ekonomichnoji-sistemi-ukrajini.html ; Конститу-
ційні засади економічної системи України : монографія / В. А. Устименко, 
Р. А. Джабраілов, В. М. Кампо, Р. О. Коваленко, М. В. Савчин; НАН України, Ін-т 
економіко-правових досліджень. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток», 2011. 258 с. 
https://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/Constitution_economics_book_IEPD_2011.
pdf 

3 Краткий политический словар / Абаренков В. П., Абова Т. Е., Авер-
кин А. Г. и др. [сост. и общ. ред. Л. А. Оникова, Н. В. Шишлина]. 6-е изд., доп. 
М. : Политиздат, 1989. 623 с. С. 604.
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Конституцією України закріплено засади конституційного 
ладу як керівні, фундаментальні принципи організації держав-
но-суспільного життя. До тих, що визначають засади національ-
ної економічної системи слід віднести: принципи економічного 
суверенітету та безпеки (статті 1, 2, 17), соціально орієнтованої 
економіки (статті 1, 13), верховенства права і Конституції (стат-
ті 1, 8); засади відносин власності (статті 13, 14, 41) й еконо-
мічної багатоманітності (стаття 15), екологічної безпеки (стат-
тя 16); гарантії підприємницької діяльності, не забороненої 
законом, і прав споживачів (стаття 42), гарантії права на працю 
та винагороду за неї (стаття 43); принципи здійснення держав-
ної влади, в тому числі у сфері економічної політики, на засадах 
її поділу (стаття 6), зокрема з урахуванням повноважень Вер-
ховної Ради України (пункти 4, 6, 36 частини першої статті 85, 
пункти 5, 7, 8 частини першої, пункт 1 частини другої статті 92), 
Кабінету Міністрів України (стаття 116) тощо. 

Утім таке закріплення у конституційних нормах (для яко-
го властива розпорошеність) окремих засад, що стосуються 
економічної системи, є недостатнім для її конституалізації, 
оскільки не дає уявлення про її конституційний статус в сенсі 
економічної основи суспільства й держави та функціонування 
як злагодженої інституційної системи, в тому числі у взаємо-
звʼязку з іншими конституційно-правовими явищами.

На ґрунті ж економічних негараздів і за стійкої тенденції 
щодо їх загострення нагальною виглядає потреба у конкрети-
зації та систематизації в Основному Законі приписів стосовно 
економічної системи України. Водночас теоретичний бік про-
блеми зумовлює потребу в дослідженні таких категорій як 
економічна конституція та економічний конституціоналізм.

Наукові розвідки проблематики конституційної економі-
ки з позицій конституційного права мають здійснюватися за 
комплексними напрямами. З огляду на загальні цілі конститу-
ційного розвитку можна визначити як основні такі.

Конституційна економіка – соціальна держава: цей на-
прям можна визначити багатовекторним. Провідна ж ідея по-
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лягає в тому, що цілям соціальної держави відповідає модель 
соціально орієнтованої економіки, яка опосередковує систему 
економічних відносин (господарювання), спрямовану на ре-
альне забезпечення закріплених і гарантованих Конституці-
єю прав і свобод людини і громадянина. Основний показник 
ефективності такої системи – забезпечення соціальних прав, 
які відносять до другого покоління прав людини та визнача-
ють як «позитивні», тобто такі, що вимагають активної діяль-
ності, позитивних дій з боку держави щодо їх забезпечення. 
Це є можливим лише за умови належного рівня розвитку й 
ефективності економічної системи.

Глибокий науковий потенціал мають питання співвідно-
шення конституційної економіки та правової держави. Цей 
напрям апелює до вивчення проблем верховенства права в 
сфері економіки, формування та здійснення економічної полі-
тики, ефективності й адекватності законодавства, державного 
регулювання економіки. До найбільш актуальних для України 
слід віднести проблеми корупції, рейдерства, економічної кон-
куренції, монополізації, банкрутства, зловживання корпора-
тивними правами, управління обʼєктами державної власності 
тощо, що мають одержати правову оцінку, насамперед з пози-
цій дослідження моделі конституційної економіки.

Слід також мати на увазі, що визначені напрями дослі-
дження мають інтегральні взаємозвʼязки. Так, проголошена 
Конституцією України соціальна орієнтація економіки по-
винна забезпечуватися державою, її економічною політикою, 
закріплюватися законодавчо в усій системі правового забез-
печення економіки. Говорячи про законодавче забезпечення 
економічної політики, необхідно мати на увазі, що мова йде 
про її соціальну орієнтацію1.

Важливі правові аспекти конституційної економіки зосе-
реджує напрям: конституційна економіка – екологічна безпе-

1 Мамутов В. К. Важное направление правового обеспечения экономи-
ки – кодификация : науч.доклад / НАН Украины Ин-т экономико-правовых ис-
следований. Донецк : Юго-Восток, 2009. 34 с. С. 28–29.
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ка. Він охоплює проблеми функціонування економічної систе-
ми за умов додержання екологічної та енергетичної безпеки, 
раціональності використання природних ресурсів, екологіч-
ного контролю й екологізації виробництва, правового обґрун-
тування економіко-екологічних вимог (стандартів, нормати-
вів) та правомірності обмежень у сфері господарювання. Соці-
альна складова цього напряму проявляється в потребі дослі-
дження питань збереження генофонду Українського народу, 
забезпечення кожному права на безпечне природне середови-
ще, продовольчої безпеки тощо. Системність даного напряму 
вимагає проведення досліджень, в рамках яких проблеми роз-
витку ринкових інститутів (сегментів) розглядаються через 
призму їх соціальних та екологічних функцій. Приміром, ре-
формування аграрно-промислового сектору, крім відповідних 
економічних проектів, має системно враховувати перспективи 
соціального й екологічного розвитку українського села. 

Наукові проблеми співвідношення конституційної еконо-
міки та державного устрою включають питання щодо значен-
ня поділу влади для організації економічної системи, забезпе-
чення регулюючого впливу на економічні процеси, функціону-
вання бюджетної системи та бюджетного процесу, правового 
статусу національного банку та органів державного фінансо-
вого контролю та інші. 

Окреслені питання конституційної економіки красномов-
но засвідчують її глибокий науковий потенціал для науки кон-
ституційного права, а також обґрунтованість оцінки її моделі 
в контексті забезпечення конституційного розвитку України 
як правової та соціальної держави.
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КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ 
В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Роль держави як головного гаранта прав і свобод людини 
і громадянина в цілому та права на безпечне для життя і здо-
ровʼя довкілля зокрема, випливає зі змісту ряду (статей 3, 16, 
22, 43, 50 та інших) статей Конституції України.

Конституція України встановлює, що людина, її життя і 
здоровʼя, безпека визнаються найвищою соціальною цінні-
стю, а утвердження і забезпечення її прав і свобод є головним 
обовʼязком держави. У ній наголошується, що права і свободи 
людини, її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльно-
сті держави (стаття 3). Цей основоположний принцип чітко й 
однозначно відображає суспільно-політичну позицію сучасної 
української держави та нерозривно повʼязане з підготовкою і 
подальшою послідовною реалізацією державної екологічної 
політики, яка охоплює розвиток усіх сфер життя країни і за-
безпечує впровадження принципів охорони навколишнього 
середовища та невиснажливого використання природних ре-
сурсів в рамках збалансованого соціально-економічного роз-
витку України. 

Конституційні положення, в яких закріплені права і сво-
боди людини і громадянина на безпечне для життя і здоровʼя 
довкілля, є не лише «дороговказами» для їхнього утверджен-
ня та правового забезпечення, але й керівними інструмента-
ми в правозастосуванні щодо їх реалізації. закріплюючи право 
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кожного на безпечне для життя і здоровʼя довкілля в Консти-
туції і законах, держава тим самим бере на себе зобовʼязання 
за допомогою системи правових засобів, на підставах відпо-
відної нормативно-правової бази створювати умови для його 
забезпечення. Ці зобовʼязання держави і є юридичними гаран-
тіями на безпечне для життя і здоровʼя довкілля. 

Для України, як ні для будь-якої іншої країни у світі, наяв-
ність таких норм в Основному Законі є глибоко усвідомленим, 
оскільки, насамперед, повʼязано зі страшною трагедією пла-
нетарного масштабу – Чорнобильською катастрофою, подо-
лання наслідків якої визнано конституційним обовʼязком дер-
жави Україна. З огляду на це, можна стверджувати про закрі-
плення у новій Конституції України курсу на «екологізацію» 
суспільних відносин.

Варто пригадати, що поштовхом для подальшої «екологі-
зації» суспільного розвитку стали принципи Стокгольмської 
декларації з питань навколишнього середовища, ухваленої на 
Конференції Організації Обʼєднаних Націй з проблем навколиш-
нього середовища (м. Стокгольм, 5–16 червня 1972 р.), в основу 
яких покладено вимогу до урядів усіх держав докласти зусиль з 
метою збереження якісного стану навколишнього природного 
середовища для нинішнього і прийдешніх поколінь. 

 В Україні необхідність «екологізації» внутрішньої по-
літики України також виходить зі взятих обовʼязків щодо 
досягнення Цілей розвитку тисячоліття (Світовий саміт ти-
сячоліття, ООН, 2000 р.), виконання Плану впровадження рі-
шень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 
2002 р.), Екологічної стратегії для країн Східної Європи, Кав-
казу та Центральної Азії, прийнятої на Київській конференції 
міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для 
Європи» (Київ, 2003 р.), а також положень міжнародних гло-
бальних та регіональних конвенцій у природоохоронній сфері 
та протоколів до них, стороною яких є Україна.

Новий порядок денний зі сталого розвитку та 17 Цілей 
сталого розвитку, прийняті у 2015 році в рамках 70-ї сесії Ге-
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неральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй, поставили 
перед Україною широке коло амбітних завдань, виконання 
яких дозволить забезпечити державі необхідні підвалини для 
розбудови усіх сфер її життя відповідно до викликів, які сто-
ять перед нею. 

Підтримуючи проголошені у 2015 році зазначеною ре-
золюцією Генеральної Асамблеї ООН глобальні цілі сталого 
розвитку та за результатами їх адаптації з урахуванням специ-
фіки розвитку в Україні було підготовлено Національну допо-
відь «Цілі сталого розвитку: Україна», в якій екологічній ком-
поненті присвячено значне місце. У ній зокрема зазначається, 
«Україна належить до групи країн зі складними проблемами 
довкілля. Вони є типовими, з одного боку, для країн, що розви-
ваються (незбалансоване використання та вихолощення при-
родних ресурсів), а з іншого – для індустріально розвинених 
країн (забруднення довкілля промисловою діяльністю)»1.

Усталена практика країн ЄС та міжнародних організацій 
природоохоронного спрямування передбачає перегляд (кори-
гування) кожні пʼять – шість років стратегічних цілей еколо-
гічних політик за результатами аналізу ефективності їх впро-
вадження.

З часу становлення незалежності України, а також з на-
буттям чинності Основного Закону нашої держави, до повно-
важень українського парламенту віднесено визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики (стаття 85), невідʼємною 
частиною яких є державна екологічна політика. У традиції, що 
склалась за ці часи, стратегічні цілі державної екологічної по-
літики визначаються на десятиріччя, починаючи з 1998 року, 
шляхом схвалення Основних напрямків (засад (стратегії) дер-
жавної екологічної політики України на відповідний 10-річ-
ний період. Це, відповідно: 

1) Основні напрями державної політики України у галузі 
охорони довкілля, використання природних ресурсів та забез-

1 Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». URL: https://
mepr.gov.ua/files/docs
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печення екологічної безпеки, затверджені Постановою Вер-
ховної Ради України від 5 березня 1998 року 188/98-ВР; 

2) Основні засади (стратегія) державної екологічної по-
літики України на період до 2020 року, затверджені Законом 
України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI; 

3) Основні засади (стратегія) державної екологічної по-
літики України на період до 2030 року, затверджені Законом 
України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII.

Необхідність вищезазначених «стратегічних документів» 
щодо здійснення державної екологічної політики полягає у 
встановленні: 1) першопричин екологічних проблем; 2) ін-
струментів для досягнення цілей державної екологічної полі-
тики; 3) цілей та завдань на досягнення стратегічних цілей; 
4) проміжних етапів досягнення цілей державної екологічної 
політики; 5) моніторингу та оцінки виконання; 6) визначенні 
очікуваних результатів.

Важливо відмітити, що результати моніторингу та оцінки 
виконання Основних засад (стратегії) державної екологічної 
політики висвітлюються у Національній доповіді про реаліза-
цію державної екологічної політики України, що подається Ка-
бінетом Міністрів України Верховній Раді України кожні пʼять 
років, у регіональних та галузевих екологічних звітах, які що-
року подаються до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та екологіч-
ної безпеки, центральними та місцевими органами виконав-
чої влади, органами місцевого самоврядування.

Таким чином є підстави вважати, що конституційно-пра-
вові аспекти права на безпечне довкілля зокрема мають своє 
втілення у схваленні та реалізації основних засад (стратегій) 
державної екологічної політики України на відповідний часо-
вий період. 
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ДЕМОКРАТІЯ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

 
Поняття «демократія» ототожнюється із прямим наро-

довладдям. Розвиток цього поняття повʼязаний із концепцією 
суверенної демократії, що випливала із доктрини народного 
суверенітету Ж. Ж. Руссо та його ідеального архетипу демо-
кратичної держави (18 ст.). Філософ висловлював ідею верхов-
ної влади народу, в основі якої – його загальна воля, а держа-
ву він розглядав як таку «форму асоціації, яка захищає всією 
загальною силою індивіда та власність кожного члена асоціа-
ції, і завдяки якій кожен, обʼєднуючись з усіма, підкорюється, 
однак, тільки самому собі і залишається таким же вільним, як 
і раніше»1. З огляду на те, що на практиці «загальна воля» на-
роду є волею кількісної більшості, представленою обмеженим 
колом осіб (політичними лідерами), без додаткових гарантій 
(стримувальних, обмежувальних засобів) така система постає 
перед загрозою трансформації в демократичну тиранію, а 
звідси – й диктатуру однієї особи2. 

Однак, заперечення значення свободи індивіда в умовах 
розквіту у 18–19 століттях ідейно-політичної течії лібера-

1 Руссо Жан-Жак. Об общественном договоре. Теория и практика де-
мократии. Избранные тексты / перевод с англ. под ред. В. Л. Иноземцева, 
Б. Г. Капустина. М. : Ладомир, 2006. С. 2–3.

2 Ґвідо ді Руджеро. Лібералізм і демократія. Лібералізм. Ліберальна тра-
диція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія. / 
упорядники О. Проценко, В. Лісовий. 2-е видання (перероблене) К. : ПРОСТІР, 
СМОЛОСКИП, 2009. С. 1054–1060.
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лізму, яка саме свободу людини визнає найвищою цінністю, 
а призначенням держави вважає забезпечення її природних 
прав, зумовило потребу переосмислення суті демократії та 
засобів забезпечення її існування. Поєднання первісно проти-
лежних ідей лібералізму та демократії (у її суверенному розу-
мінні) призвело до формування концепції ліберальної демо-
кратії. Відповідно до неї, демократія є «всезагальним правом 
всіх громадян на частку політичної влади, тобто право голосу-
вати та право брати участь у політичному процесі»1;2.

Так, у конституційній демократії влада більшості обмежу-
ється юридичними та інституційними засобами, щоб дотри-
муватись прав окремих осіб і меншин. Така форма демократії 
практикується у більшості країн світу. Її основними характе-
ристиками є, зокрема народний суверенітет, виборність ор-
ганів влади, поділ державної влади на три гілки законодавчу, 
виконавчу та судову, підпорядкування меншості більшості, 
при одночасному захисті прав меншості, наявність та захист 
політичних прав і свобод тощо.

Основні цінності конституційної демократії відобража-
ють першорядну турботу про людську гідність і цінність кож-
ної особистості шляхом захисту основоположних прав і свобод 
людини, захист свободи совісті, слова та свободи вираження 
поглядів, існування функціонуючого громадянського суспіль-
ства, укріплення справедливості як одного із основоположних 
принципів законодавства і т. д.

У Декларації, прийнятій 24 вересня 2012 року Генераль-
ною Асамблеєю Організації Обʼєднаних Націй на нараді висо-
кого рівня з питань верховенства права на національному та 

1 Фукуяма Френсіс. Всесвітня ліберальна революція. Лібералізм. Лібе-
ральна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза: 
антологія / упорядники О. Проценко, В. Лісовий. 2-е видання (перероблене). 
К. : ПРОСТІР, СМОЛОСКИП, 2009 С. 1061–1071.

2 Ґвідо ді Руджеро. Лібералізм і демократія. Лібералізм. Ліберальна тра-
диція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : Антологія. / 
упорядники О. Проценко, В. Лісовий. 2-е видання (перероблене) К. : ПРОСТІР, 
СМОЛОСКИП, 2009. С. 1054–1060.
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міжнародному рівнях, підтверджується, що «права людини, 
верховенство права та демократія взаємоповʼязані та взаємно 
зміцнюють і що вони належать до універсальних і неподільних 
основних цінностей і принципів Організації Обʼєднаних Націй»1. 

Закріплення в основному законі держави верховенства 
права є основоположним у розвитку демократії. Необхідно та-
кож підкреслити фундаментальну роль конституції у захисті 
прав та розвитку інклюзивності, таким чином обрамляючи за-
хист прав у ширшому дискурсі про людський розвиток.

Спільною рисою як демократії, так і верховенства права 
є те, що чисто інституційний підхід нічого не говорить про 
реальні результати конституційних процесів і процедур. Роз-
глядаючи цей взаємозвʼязок слід проводити фундаментальну 
відмінність між «верховенством за законом», коли закон є ін-
струментом уряду, а уряд розглядається вище закону, та «вер-
ховенством права», що означає, що кожен у суспільстві звʼяза-
ний законом. По суті, конституційні (законні) обмеження вла-
ди, ключова ознака демократії.

Іншим ключовим виміром звʼязку конституціоналізму та 
демократії є визнання того, що розбудова демократії та кон-
ституціоналізму можуть бути конвергентними та взаємо під-
кріплюючими процесами, коли конституціоналізм визнача-
ється у широкому значенні. Звʼязок є сильнішим, коли консти-
туціоналізм розглядається у його звʼязку з істотними резуль-
татами, такими як закріплення справедливості і демократич-
ного управління. Що у свою чергу повʼязано із укріпленням 
принципу верховенства права, що захищається незалежним 
судом, відіграє вирішальну функцію, забезпечуючи безпеку 
громадянських і політичних прав і свобод, а також відсутність 
ризику для рівності всіх громадян. Це також допомагає забез-
печити ефективну роботу різних органів влади від потенцій-
них перешкод. 

1 Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of 
Law at the National and International Levels, (A/67/L.1), 19 September 2012. URL: 
http://unrol.org/files/Official %20Draft %20Resolution.pdf
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В свою чергу описані процеси вимагають також заходів 
щодо забезпечення дотримання принципів верховенства за-
кону, рівності перед законом, відповідальності перед законом, 
справедливості у застосуванні закону, поділу влади, правової 
визначеності, уникнення свавілля, процесуально-правову про-
зорість тощо1.

Практичним прикладом важливості конституціоналізму 
для розбудови демократії є той факт, що верховенство права 
є основоположним принципом, прийнятим у більшості сучас-
них демократій. Конституції містять основний і, найчастіше, 
вищий закон держави, і верховенство права диктує дотриман-
ня цих принципів вище за всі інші закони. Конституції також 
зберігають основні принципи та цінності, обтяжуючи процес 
внесення змін. Деякі конституції забезпечують незмінність 
певних принципів і цінностей шляхом заборони внесення 
змін. Судова влада, яка застосовує закон до окремих випадків, 
виступає в ролі охоронця верховенства права. Таким чином, 
незалежна та належно функціонуюча судова система є переду-
мовою верховенства права, що вимагає справедливої правової 
системи, права на справедливий судовий розгляд та доступу 
до правосуддя2.

Конституції роблять набагато більше, ніж установлюють 
жорсткі правила діяльності уряду і регулюють його відносини 
з громадянами. У багатьох країнах вони також стали інстру-
ментами кризового управління. Переваги конституцій, розро-
блених для постраждалих від конфлікту і глибоко розділених 
держав, залежать від їхньої здатності запобігати подальшій 
поляризації та загостренню конфліктів всередині країни. 

1 The «rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict socie-
ties», 23 August 2004 (S/2004/616), para. 6, recalled in «Delivering justice: pro-
gramme of action to strengthen the rule of law at the national and international lev-
els», 16 March 2012 (A/66/749), para. 2. URL: http://www.unrol.org/files/SGre-
port %20eng %20A_66_749.pdf

2 International IDEA, A Practical Guide to Constitution Building: Principles 
and Cross-cutting Themes, Stockholm 2012, pp. 17-18. URL: http://www.idea.int/
publications/pgcb/
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Як зазначається в доповіді Глобальної комісії з демокра-
тії, виборів і безпеки, чесні вибори – на основі політичної рів-
ності, прозорості та підзвітності – мають вирішальне значен-
ня для прав людини та демократичних принципів, оскільки 
вони дають життя правам, закріпленим у Загальній деклара-
ції. прав людини, Міжнародному пакті про громадянські та 
політичні права, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискри-
мінації щодо жінок та інших міжнародних документах з прав 
людини1. 

Отже, закріплення та функціонування елементів демо-
кратії у державних політиках, ще не свідчить про закріплення 
у основному законі держави народовладдя як першочергового 
принципу та ознаки демократичної країни. Звʼязок між демо-
кратією та конституціоналізмом є двохстороннім, багаторів-
невим і взаємозалежним. Він передбачає взаємозалежність од-
ного феномена від іншого та присутній на усіх рівнях станов-
лення та розвитку конституціоналізму.

1 Global Commission on Elections, Democracy and Security, Deepening De-
mocracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide, A joint ini-
tiative of the Kofi Annan Foundation and International IDEA, September 2012. URL: 
http://www.global-commission.org/sites/global-commission.org/files/Deepen-
ingDemocracyFinalReport.pdf
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Кравцова Тетяна Юріївна, 
завідувач сектором економічних 

 законотворення відділу комплексних 
проблем державотворення Інституту 
законодавства Верховної Ради України 

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА 
ЗЕМЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Відповідно до статті 14 Конституції України земля є ос-
новним національним багатством, що перебуває під особли-
вою охороною держави. Насамперед, це твердження стосуєть-
ся землі сільськогосподарського призначення, адже на тери-
торії нашої держави зосереджена пʼята частина всіх чорнозе-
мів світу, що є найродючішими ґрунтами. Загалом на сільсько-
господарські землі припадає понад 70 % української землі.

Згідно із Основним Законом, право власності на землю га-
рантується. Це право набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключно відповідно до 
закону.

Земля та її надра є обʼєктами права власності Українсько-
го народу. Від імені Українського народу права власника здій-
снюють органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування в межах, визначених Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природ-
ними обʼєктами права власності народу відповідно до закону 
(стаття 13 Конституції України).

У звʼязку із цим питання вільного обігу земель сільсько-
господарського призначення було і залишається актуальним 
для українського суспільства. Тривалий час це питання дис-
кутувалося у широких колах, використовувалося для різного 
роду маніпуляцій політиками та засобами масової інформації, 
було предметом обговорення експертів. І дотепер серед різних 
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верств немає єдиної думки щодо впровадження ринку землі. 
Так, навіть після прийняття Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення» 43 % українців вважа-
ли, що землю в Україні не можна продавати взагалі (серпень 
2020 року). При цьому 69 % опитаних людей побоювалися, що 
олігархи можуть скупити більшість сільськогосподарських зе-
мель, 61 % громадян поділяло думку, що землею торгувати не 
можна, адже це – «цінність українського народу», а 57 % було 
переконано, що людей примусять продавати свою землю за 
безцінь1. За опитуванням Соціологічної групи «Рейтинг» у квіт-
ні поточного року 77 % українців вважали, що рішення про уве-
дення ринку землі має прийматися на всеукраїнському рефе-
рендумі, а 64 % з тих, хто брав би у ньому участь та визначив-
ся з відповіддю, проголосували би проти. При цьому 79 % були 
проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сіль-
госппризначення, а підтримали таку ініціативу лише 15 %2.

Немає єдиної думки щодо відкриття вільного обігу таких 
земель і серед парламентарів. Про це свідчать як певні вислов-
лювання окремих політиків, так і низка законопроектів, що 
знаходиться на розгляді Верховної Ради України, щодо відстро-
чення впровадження ринку, уведення додаткових обмежень 
щодо купівлі-продажу землі тощо (наприклад, реєстраційний 
№ 5486 та альтернативні до нього, № 5771 та альтернативний).

Отже, питання впровадження ринку землі сільсько-
господарського призначення є актуальним для українсько-
го суспільства, та має вирішуватися з урахуванням інтересів 
держави і народу. Воно сполучено із створенням дієвих меха-
нізмів контролю за ринком, що дозволять уникнути концен-
трації земель в руках великих латифундистів, спекуляції зем-

1 Відкриття ринку сільськогосподарської землі: як змінилися су-
спільні настрої протягом 2019–2020 рр. URL: https://dif.org.ua/article/vid-
krittya-rinku-silskogospodarskoi-zemli-yak-zminilisya-suspilni-nastroi-protyag-
om-20192020-rr

2 79 % украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос. 
URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/12/673758/
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лями, неконтрольованого використання та погіршення якості 
чорноземів та інших негативних наслідків.

Аналіз світового досвіду земельних реформ дозволяє 
виокремити певні законодавчі ініціативи, прийняття яких змог-
ло би забезпечити ефективну реалізацію права власності Україн-
ського народу на землю сільськогосподарського призначення.

1. Більшість країн під час впровадження вільного ринку 
захищають національного сільгоспвиробника, у тому числі не-
великого. 

Наприклад, політика Польщі щодо регулювання ринко-
вого обігу земель сільськогосподарського призначення спря-
мована на розвиток сімейних ферм. Відповідне положення 
закріплене у статті 23 Конституції Польщі, за якою основою 
аграрного устрою держави є сімейне господарство (сімейні 
ферми). У США також переважають сімейні ферми, частка яких 
у загальній кількості становить майже 90 %.

Загалом за оцінками ФАО, в світі налічується більше 
608 млн сімейних фермерських господарств, які займають від 
70 до 80 відсотків сільськогосподарських угідь світу і виро-
бляють близько 80 відсотків світових продуктів харчування в 
вартісному вираженні. 

При цьому близько 70 відсотків усіх ферм, що займають 
всього сім відсотків всіх сільськогосподарських земель, мають 
площу менше одного гектара, 14 відсотків ферм, що обробля-
ють чотири відсотки земель, знаходяться в межах від одно-
го до двох гектарів, а ще 10 відсотків всіх ферм, що займають 
шість відсотків землі, мають площу від двох до пʼяти гектарів. 
Найбільші ферми з площею понад 50 гектарів, на які припадає 
один відсоток всіх ферм в світі, управляють більш ніж 70 від-
сотками сільськогосподарських угідь світу, при цьому майже 
40 відсотків сільськогосподарських земель належать фермам 
розміром понад 1000 гектарів1.

1 Мелкие семейные фермерские хозяйства производят пример-
но треть продовольствия в мире. URL: http://www.fao.org/news/story/ru/
item/1396395/icode/
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2. Із захистом національного виробника повʼязано низ-
ку обмежень у законодавстві щодо придбання землі, зокрема, 
щодо розміру земельних ділянок та щодо ведення сільсько-
господарської діяльності на них.

У тій же Польщі законодавчо закріплено та чітко визна-
чено перелік осіб, які мають право набувати земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення у власність. Це фізична 
особа (фермер) з обмеженням площі земель, що перебуває у 
власності однієї особи, – 300 га, його близькі родичі та спадко-
ємці; органи місцевого самоврядування; державне казначей-
ство або Агентство сільськогосподарської нерухомості; будь-
яка особа, якщо земельна ділянка не перевищує 0,3 га. Обме-
ження на площу землі у володінні юридичних осіб становлять 
500 га.

Бажаючі купити землю мають володіти сільськогосподар-
ськими навичками та проживати у місцевості, в якій бажають 
придбати землю. Щонайменше 10 років покупець зобовʼязу-
ється вести на цій землі господарську діяльність і без дозволу 
суду не може її продавати та здавати в оренду.

В Угорщині для купівлі землі необхідно володіти нави-
чками у сфері сільського господарства або вести бізнес у цій 
сфері щонайменше три роки. Особи, які не відповідають цим 
вимогам, можуть придбати не більше ніж 1 га сільськогоспо-
дарських угідь. Максимальна площа землі, яка може перебу-
вати у власності, обмежена 300 га. Покупець має зобовʼязання 
особисто вести сільськогосподарську діяльність, використо-
вувати землю у сільськогосподарських цілях протягом пʼяти 
наступних років після купівлі, а також не передавати право на 
користування нею третій стороні. 

У Франції придбати сільськогосподарську землю може 
особа, що подалася на відповідний аукціон, надала свій план 
розвитку території і підтвердила наявність коштів для свого 
плану. Але угода купівлі-продажу може містити й інші особли-
ві умови, включаючи технічні умови, які повинні виконувати-
ся принаймні 10 років.
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На території Японії діє обмеження на максимальний об-
сяг сільськогосподарської землі, яким може володіти одна 
людина, до 3 гектарів, а на території Хоккайдо – 12 гектарів. В 
Данії індивідуальні фермери можуть володіти 150 га землі.

В окремих країнах діють принципи пріоритетності для 
певних категорій, серед яких співвласники землі, її орендарі, 
власники земель, що прилеглі до земельної ділянки, яка про-
дається, тощо.

3. З метою додержання встановлених обмежень розвине-
ні країни створюють відповідні органи контролю з досить ши-
рокими повноваженнями, або ж покладають такий контроль 
на місцеві органи, які «найближче» до землі.

Для здійснення контролю за переходом прав власно-
сті та інших майнових прав щодо державного майна, зокре-
ма земель сільськогосподарського призначення, у Польщі 
було створено Агентство сільськогосподарської нерухомості 
(Agencja Nieruchomosci Rolnych). На Агентство також покла-
дено викуп сільськогосподарських земель та нерухомості з 
метою продажу їх перспективним господарствам, переселен-
цям – малоземельним, молодим селянам, що мають необхідну 
кваліфікацію. Розрахунки здійснюються з розстроченням на 
20–30 років.

У Німеччині особа, яка має намір придбати земельну ді-
лянку сільськогосподарського призначення площею понад 
1 га, зобовʼязана отримати спеціальний дозвіл від місцевих 
органів влади. Протягом місяця такий дозвіл має буде надано 
або у ньому буде відмовлено залежно від того, наскільки ар-
гументовано покупець обґрунтував необхідність придбання 
такої земельної ділянки та підтвердив наявність відповідної 
професійної підготовки (освіти).

Крім того, управління ринковим обігом земель сіль-
ськогосподарського призначення державної власності від-
бувається через спеціалізовану державну установу Агент-
ство з управління і реалізації земель (Bodenverwertungs-
undverwaltungs GmbH – BVVG). Ключовими його завданнями 
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є: забезпечення приватизації земель сільськогосподарського 
призначення державної власності; реституція та розподіл 
прав на землю. Нагляд за діяльністю агентства BVVG здійс-
нює федеральне міністерство фінансів та міністерство сіль-
ського господарства.

У Франції створено Агентство з управління земель-
ними ресурсами та розвитку сільських територій (Societe 
dʼamenagement foncier et dʼetablissement rural – SAFER), на яке 
покладено три основні завдання: підвищення ефективності 
сільського господарства та підтримки молодих фермерів, за-
хист навколишнього природного середовища, ландшафтів і 
природних ресурсів, підтримка та розвиток сільської еконо-
міки. SAFER – це товариство з обмеженою відповідальністю, 
яке є неприбутковою організацією, що підпорядковується мі-
ністерству сільського господарства та міністерству фінансів 
Франції. Певні угоди мають посвідчуватися цією організаці-
єю. Купівля земельної ділянки через товариство SAFER звіль-
няється від сплати податку. В іншому разі придбання земель 
оподатковуються на загальних засадах.

Видача дозволу на придбання землі в Австрії здійсню-
ється районною комісією із земельного обороту, відповідно 
до федерального Закону «Про оборот земельних ділянок». У 
Нідерландах органи земельного контролю ратифікують кож-
ну угоду, повʼязану з переходом права власності на землю. У 
Норвегії дозволи на відчуження земельних ділянок видаються 
Міністерством сільського господарства та іншими органами 
державного управління і лише особам, що мають необхідну 
професійну підготовку і згодні проживати у відповідній місце-
вості та вести своїми силами господарство. 

4. У більшості країн встановлено більш або менш жорсткі 
умови для купівлі землі сільськогосподарського призначення 
іноземцями.

Так, у Китаї купівлю землі іноземцями заборонено. Офі-
ційно земля перебуває в державній і колективній власності 
селян. Обробляти її закордонним компаніям дозволяється на 
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правах довгострокової оренди і за умови, що китайська сторо-
на буде партнером іноземного інвестора.

У країнах Східної Європи після приєднання до Європей-
ського Союзу було тимчасово встановлено заборону на купів-
лю землі іноземцями, у тому числі громадянами Євросоюзу. 
Це пояснюється тим, що ціна ріллі в цих країнах була значно 
нижча, ніж у «старих» членів ЄС, і щоби уникнути спекуляцій 
землею, її необхідно було вирівняти.

У США іноземним громадянам, фізичним та юридичним 
особам – нерезидентам США набувати право власності на зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призначення, що 
продаються з державної власності, заборонено. Однак, щодо 
купівлі земельних ділянок у приватних осіб заборони не іс-
нує. У той же час, при купівлі земельної ділянки іноземцем 
останній зобовʼязаний подавати звітність до державних ор-
ганів щодо інвестицій і прибутків від ведення сільськогоспо-
дарського виробництва, а якщо нерезидент є громадянином 
недружньої країни, то купівля землі заборонена. В будь-який 
момент держава може відібрати земельну ділянку, мотивуючи 
це суспільною потребою. Крім того, кожна угода передачі прав 
власності за участю нерезидентів має бути узгоджена з мініс-
терством сільського господарства. Але остаточне рішення про 
допуск іноземців до американської землі приймають штати. У 
28 штатах існують закони щодо обмеження прав іноземців на 
купівлю земель сільськогосподарського призначення. За сво-
єю жорсткістю ці обмеження значно різняться. Наприклад, у 
Канзасі іноземцям заборонено купувати сільськогосподарські 
землі, у Айдахо заборона стосується земель, що належать шта-
ту. У деяких штатах, таких як Джорджія, Кентуккі, Мериленд, 
заборона поширюється вибірково на ті держави, які не розгля-
даються як дружні. В Індіані та низці інших штатів обмежуєть-
ся площа землі, яка може бути продана іноземцям (не більше 
2 га).

В Ірландії, де сильні місцеві традиції боротьби за землю 
з англійськими лендлордами, звернутися в земельну комісію 
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з проханням про дозвіл купівлі землі для ведення сільського 
господарства можна після 7 або більше років постійного про-
живання в країні, і це ще не гарантує позитивного рішення ко-
місії.

Купівля земель сільськогосподарського призначення іно-
земцями у Франції не заборонена. Однак у разі, якщо ціна зе-
мельної ділянки перевищує 38 млн євро або предметом дого-
вору купівлі є виноградники, необхідно отримати дозвіл від 
SAFER.

Придбання у власність земель сільськогосподарського 
призначення іноземцями у Німеччині не заборонене, проте 
відповідно до законодавства вони повинні отримати дозвіл 
від місцевих органів влади за місцем розташування земельної 
ділянки.

5. З метою забезпечення економічних прав власників зем-
лі, у тому числі держави та територіальних громад, у більшо-
сті країни продаж земельних ділянок здійснюється через аук-
ціони, переважно електронні. 

До того ж, наприклад, у США інтереси власника земель-
ної ділянки представляє ліцензований брокер, який здійс-
нює свою діяльність з оплатою на комісійній основі. При цьо-
му продаж землі за допомогою брокера цілком виправданий, 
оскільки він має доступ до інформації, яка недоступна землев-
ласникам, ліпше знає ринок і орієнтується в ньому. Земельну 
ділянку, як правило, брокер реалізує за ціною на 10–30 % ви-
щою від її початкової вартості. 

Слід також зазначити, що практично усі країни, які про-
йшли етап становлення вільного обігу земель, мали довго-
строкові цілеспрямовані програми, які передбачають надання 
пільгових кредитів на придбання земель місцевим фермерам. 
Так, у Польщі кредит на придбання земель можна отримати 
на 15 років під 2 % річних, у Латвії – на 20 років під 3 %, у Ні-
меччині також під 3 %. 

Для України цікавим і корисним є досвід інших країн. 
Крім того, в умовах цифровізації, на нашу думку, передумова-
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ми для створення сучасного ринку землі та ефективного, ви-
сококонкурентного сільськогосподарського виробництва є за-
вершення інвентаризації сільгоспугідь, усунення недоліків ка-
дастрової та нормативної оцінки землі, своєчасне оновлення 
Державного земельного кадастру та державних реєстрів. Клю-
човою складовою інфраструктурного забезпечення ринкового 
обігу сільськогосподарських земель має стати електронний 
земельний аукціон із застосуванням технології blockchain, що 
надасть змогу прозоро, у режимі on-line, здійснювати збір, ві-
зуалізацію та збереження інформації для учасників земель-
них торгів. Такий механізм пришвидшить процес включення у 
ринковий обіг та підвищить рівень капіталізації земель сіль-
ськогосподарського призначення.

Законодавча база щодо формування розвинутої мережі 
фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації 
повинна передбачати, у тому числі, створення фінансово-кре-
дитної установи для забезпечення можливості одержати піль-
говий кредит на придбання землі тими, хто має бажання на 
ній працювати, або ж забезпечення надання таких кредитів 
через державні банки. 
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ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
КОРІННИХ НАРОДІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

З прийняттям Закону «Про корінні народи в Україні» 
створено умови для вирішення низки важливих проблем в 
державі. По-перше, корінні народи в Україні нарешті отрима-
ли певний рівень правового захисту. По-друге, у системі ві-
тчизняного законодавства було ліквідовано суттєву прогали-
ну, адже необхідність визначення прав корінних народів вста-
новлена у Конституції України (пункт третій частини другої 
ст. 92). Крім того, прийняття означеного Закону засвідчило і 
виконання Україною своїх міжнародних зобовʼязань. У цьому 
плані, прийняття Закону «Про корінні народи в Україні» мож-
на вважати значним кроком у розвитку демократичної право-
вої держави.

Вказаним Законом, зокрема, визначено поняття корін-
ного народу України як автохтонної етнічної спільноти, яка 
сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови 
і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представ-
ницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом Украї-
ни, становить етнічну меншість у складі її населення і не має 
власного державного утворення за межами України (ст. 1)1. 

Таким чином закріплено основні ознаки, що характери-
зують відповідну спільноту як корінний народ. Автохтонність 

1 Про права корінних народів в Україні : Закон України від 01.07.2021 
№ 1616-1Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text
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вказує на походження, звʼязок етносу з певною територією. 
При цьому належність до відповідної спільноти ґрунтується 
на самоусвідомленні її членів та самоідентифікації. Відсут-
ність власного державного утворення за межами України є 
кваліфікуючою ознакою для понятійного відмежування ко-
рінного народу від національної меншини. Притаманність 
спільноті самобутньої мови і культури, а також традиційних, 
соціальних, культурних або представницьких органів харак-
теризує певну спільність як етносоціальну колективність, яка 
потенційно (а в низці зарубіжних країн – реально, фактично) є 
політичною спільністю.

Законом визначено самі корінні народи, це – кримські та-
тари, караїми, кримчаки, автохтонність яких повʼязані з тери-
торією Кримського півострову. 

Невідʼємною політичною складовою статусу корінних 
народів в Україні є правомочність мати свої представницькі 
органів, що створюються корінними народами і відповідно 
до Конституції та законів України наділяються правом пред-
ставляти корінні народи та приймати рішення від їх імені. 

Традиційна організація та порядок формування представ-
ництва є проявом внутрішнього аспекту невідʼємного права 
корінного народу на самовизначення. Цей аспект закріплено 
в Законі як право на самоврядування в питаннях, що нале-
жать до внутрішніх справ, у тому числі щодо шляхів створен-
ня представницьких органів, що утворюються та діють у ме-
жах Конституції та законів України.

Натомість зовнішній прояв права на самовизначення 
може бути повʼязаний з реалізацією власної політичної іден-
тифікації або ж з самовизначенням в межах існуючої політич-
ної організації. 

Відзначимо, що у Декларації ООН про права корінних на-
родів1, проголошено право корінних народів на самовизначен-

1 Декларация ООН о правах коренных народов, принята резолюцией ГА 
ООН, 13 сентября 2007 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l56#-
Text
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ня, в силу чого, вони можуть вільно встановлювати свій полі-
тичний статус і вільно здійснювати свій економічний, соціаль-
ний і культурний розвиток (ст.3); корінні народи при здійс-
ненні їх права на самовизначення мають право на автономію 
або самоврядування у питаннях, що стосуються їх внутрішніх 
та місцевих справ, а також на шляхи і засоби фінансування з 
автономних функцій (ст.4); корінні народи мають право збері-
гати і укріплювати свої особливі політичні, правові, економіч-
ні, соціальні і культурні інститути, зберігаючи при цьому своє 
право за їх бажанням, на повну участь в політичному, еконо-
мічному і культурному життя держави (ст. 6). 

У записці про 20-у сесію постійного форуму ООН з питань 
корінних народів (19–30 квітня 2021 р., Нью-Йорк), темою 
якої було заявлено «Мир, правосуддя і ефективні інститути: 
роль корінних народів у досягненні цілі 16 у сфері стійкого 
розвитку», зокрема, піднімалися і питання автономії корінних 
народів. Так, у доповіді експерта Постійного форуму корінних 
народів п. Й. Даля зверталася увага на форми автономії обрані 
общинами корінних народів або доступні дня них. Доповідач 
акцентував на різниці між територіальною і функціональною 
автономією і відзначив, що держави іноді виділяють терито-
рію, на які корінним народам надаються певні права, а коли 
це не виконується корінні народи можуть розвивати функ-
ціональну автономію з двома складовими: етнічною і куль-
турною. Остання, на думку експерта, хоча й є обмеженою, але 
вона може стати основою для подальшого висунення корінни-
ми народами своїх вимог1.

Право корінних народів на самовизначення піднімалося 
і на Чотирнадцятій сесії регіональних нарад експертного ме-
ханізму по правам корінних народів (12–16 липня 2021 р.)2, 
на якій, зокрема, було неодноразово акцентовано, що право 

1 Cводная записка о 20-й сессии Постоянного Форума ООН по права ко-
ренных народов. URL: cendoc.docip.org

2 Чотирнадцята сесія регіональних нарад експертного механізму по пра-
вам корінних народів (12–16 липня 2021 р.). URL: https://www.docip.org
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на самовизначення є складовою прав людини, що автономія 
і самовизначення має важливе значення для виживання та 
спадкоємності корінних народів, тому держави мають визна-
вати право на самовизначення корінних народів та їх системи 
управління.

Закон «Про корінні народи в Україні» закріплює право ко-
рінних народів на самовизначення у складі України. Таким чи-
ном, констатовано самовизначення корінних народів, їх при-
належність до Українського народу. При цьому, як випливає із 
змісту частини першої статті 2 Закону, корінні народи встанов-
люють свій політичний статус в межах Конституції і законів.

Важливо брати до уваги, що йдеться саме про статус ко-
лективного субʼєкта права. А правовий статус колективних 
субʼєктів визначається залежно від носія відповідного стату-
су – соціальної спільноти. У преамбулі і статтях згаданої Де-
кларації ООН йдеться про визнання саме колективних прав 
корінних народів і, таким чином, утверджується важливе зна-
чення колективних прав для захисту культури, самобутності і 
самого існування корінних народів1.

Як відзначається в юридичній літературі, правові статуси 
колективних субʼєктів не можна розглядати як суму індиві-
дуальних правових статусів, оскільки вони мають якісно інші 
властивості, які визначаються задачами і функціями держави. 
Разом з тим правовий статус колективного субʼєкта завжди 
орієнтований на правовий статус особи (індивіда), оскільки 
права і обовʼязки останньої є тим людським виміром, ігнору-
вання якого є недопустимим. Тому правовий статус колектив-
них субʼєктів права має перевірятися під кутом зору відповід-
ності дотримання правового статусу особи, її прав та обовʼяз-
ків, принципу непорушності прав людини2. Цей невідʼємний 
аспект колективних прав прямо утверджено в Декларації ООН 
та у статті 1 Закону «Про корінні народи України»: «Корінні 

1 Чотирнадцята сесія регіональних нарад експертного механізму по пра-
вам корінних народів (12–16 липня 2021 р.). URL: https://www.docip.org. 

2 Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : 
учебник. Харьков : Эспада, 2010. С. 619–620.
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народи мають право, колективно та індивідуально, на повне 
володіння всіма правами людини і основоположними свобода-
ми, визнаними у Статуті Організації Обʼєднаних Націй, Загаль-
ній декларації прав людини (4) та в нормах міжнародного пра-
ва, які стосуються прав людини».

Також звертаємо увагу, що мова йде саме про політичний 
статус. Не вдаючись до аналізу поняття політичного статусу 
(це питання є малодосліджений і досить обʼємним), можемо 
висунути припущення, що політичний статус так чи інакше 
повʼязаний із владними, управлінськими правомочностями, 
які, тим не менш не обовʼязково повинні мати директивну на-
правленість, а більшою мірою спрямовуються на політичну 
взаємодію, забезпечення інтеграції соціальної спільноти при 
збереженні її цілісності. 

Втім політичний статус корінних народів в різних країнах 
має свої особливості. В окремих країнах корінні народи, збе-
рігаючи свої самобутні особливості і структурні відмінності, 
складають частини парламентських округів і є електоратом. 
Як було зазначено в Керівництві для парламентарів щодо ре-
алізації Декларації ООН про права корінних народів, ідентич-
ність корінних народів, їх існування і участь в управлінні ма-
ють бути в центрі уваги держав, представницьких демократій 
і обраних представників, адже парламентарі прямо або опо-
середковано представляють інтереси корінних народів в пи-
таннях законодавства і в процесі прийняття рішень. В деяких 
країнах корінні народи мають власні парламенти і органи, що 
приймають рішення1. 

Власний парламент – Ландстинг, – має, наприклад, корінний 
народ у Гренландії, яка є політичною автономією Данії, створе-
ною за національною ознакою. При цьому, у чинній Конституції 
Данії (1953 р.)2, статус автономних утворень не визначається, 

1 Осуществление Декларации Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов. Руководство для парламентариев №°23. С. 11. URL: 
http://archive.ipu.org/PDF/publications/indigenous-ru.pdf

2 Конституція Королівства Данії. URL: http://nbuviap.gov.ua/asambleya/
constitutions.php
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натомість у низці норм передбачено положення щодо представ-
ництва автономних утворень (Гренландії і Фарерських остовів) у 
законодавчому органі Королівства – Фольгетінгу. 

Як відомо, ідея незалежності Гренландії почала реалізо-
вуватись з прийняттям у 1979 році Закону про внутрішню ав-
тономію, яким, зокрема, передбачалося створення регіональ-
ного парламенту і набуття місцевою владою самостійності у 
питаннях оподаткування, культури, освіти тощо. Референдум, 
що відбувся в автономії у 2008 році засвідчив прагнення насе-
лення до розширення політичної самостійності, а схваленим 
законом про самоуправління передбачено можливість про-
голошення незалежності, шляхом проведення референдуму, 
рішення про який парламент Гренландії може прийняти са-
мостійно. У більшості сучасних країн корінні народи не мають 
такого міцного політичного статусу, що обумовлюється низ-
кою обʼєктивних та субʼєктивних факторів, внутрішніх та зов-
нішніх політичних, історичних, економічних тощо чинників. 

У статті 4 Декларації ООН утверджується, що корінні на-
роди при здійсненні права на самовизначення мають право на 
автономію або самоуправління у питаннях, що стосуються їх 
внутрішніх і місцевих справ, а також до шляхів і засобів фінан-
сування їх автономних функцій1. 

Важливо зауважити, що ще на часі розробки проєкта Де-
кларації представники окремих країн виражали стурбованість 
щодо забезпечення суверенітету і територіальної цілісності у 
звʼязку із декларуванням права корінних народів на самови-
значення. У звʼязку із цим, у статті 46 Декларації було зробле-
но застереження, що положення Декларації не можуть тлума-
читися так, що мається на увазі право будь-якої держави, на-
роду, групи осіб або окремої особи займатися будь-якою діяль-
ністю або вчиняти дії, в порушення Статуту ООН або розгля-
датися як такі, що санкціонують або заохочують дії, які вели 

1 Резолюція 61/295, прийнята Генеральною Асамблеєю 13 вересня 2007. 
Декларація Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l56#Text
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б розчленування або до порушення територіальної цілісності і 
політичної єдності суверенних і незалежних держав.

Як вказувалося у вже цитованому Керівництві для пар-
ламентарів, серед причин, що є в основі порушень прав корін-
них народів, зокрема, є виключеність їх з процесу прийняття 
рішень і дійової участі у питаннях, що безпосередньо їх стосу-
ються. Багато порушень прав корінних народів відбуваються 
через нездатність держави належним чином проводити кон-
сультації з громадами корінних народів1. 

Статтею 5 Декларації утверджується право корінних на-
родів зберігати та укріплювати свої особливі політичні, пра-
вові, економічні, соціальні та культурні інститути, зберігаю-
чи при цьому своє право, якщо вони цього бажають, на повну 
участь у політичному, економічному, соціальному та культур-
ному житті держави. Таким чином, передбачене у цій статті 
право на збереження та укріплення політичних і правових ін-
ститутів є однією з форм вираження права корінних народів 
на самовизначення. А право на участь у політичному житті 
держави за замістом Декларації, залежить від їхнього бажан-
ня. Це означає, що у випадку заявлення такого права корінним 
народом, держава повинна запровадити відповідні політи-
ко-правові механізми. 

Як випливає із змісту Декларації, право корінних народів 
на участь у політичному житті суспільства може бути повним 
(якщо вони мають пряме представництво в парламенті кра-
їни, або їх участь у політичному житті країни обмежена колом 
питань, що безпосередньо стосуються корінних народів. Пря-
ме представництво корінних народів у парламенті країни має 
важливе значення для посилення їх статусу, оскільки поширює 
їх правосубʼєктність на всі питання загальнодержавного зна-
чення. Але для цього в державі мають бути відповідні умови та 
чинники політичного, територіального і правового характеру.

1 Осуществление Декларации Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов. Руководство для парламентариев №°23. С. 11. URL: 
http://archive.ipu.org/PDF/publications/indigenous-ru.pdf
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У статті 18 Декларації ООН йдеться про те, що корінні на-
роди мають право на участь у прийнятті рішень з питань, які 
зачіпали би їхні права, через представників, які обираються 
ними самостійно за своїми власними процедурами, а також на 
збереження та розвиток своїх власних установ, які приймають 
рішення. А у статті 19 наголошується на тому, що держави ма-
ють добросовісно консультуватися і співпрацювати з корінни-
ми народами через їхні представницькі інституції задля зару-
чення їхньою вільною, попередньою та усвідомленою згодою 
у питаннях прийняття та здійснення законодавчих або адміні-
стративних заходів, що можуть зачіпати їхні права.

Згідно з Законом України «Про корінні народи в Україні», 
держава зобовʼязалася сприяти представництву корінних на-
родів України у Верховній Раді України, Верховній Раді Авто-
номної Республіки Крим та органах місцевого самоврядуван-
ня Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також 
сприяти формуванню спроможностей територіальних громад, 
які б відповідали місцям компактного проживання корінних 
народів України (частина четверта ст. 4).

Сприяння представництву корінних народів у Верховній 
Раді України може мати різні форми. У доповіді Міжпарла-
ментського союзу слушно акцентувалося, що парламентське 
представництво формується на основі норм і положень наці-
онального законодавства щодо правил і процедур проведення 
виборів, законодавства про політичні партії, загальних пар-
ламентських правил, спеціальних парламентських органів і 
процедур, що стосуються питань національних меншин і ко-
рінних народів й наголошувалося, що одним з перших кроків 
по реалізації права на участь в прийнятті рішень може стати 
створення парламентського комітету з прав корінних народів, 
що дозволить забезпечити належне врахування прав корін-
них народів у парламентській роботі1. 

1 Осуществление Декларации Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов. Руководство для парламентариев №°23. С. 11. URL: 
http://archive.ipu.org/PDF/publications/indigenous-ru.pdf
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У структурі Верховної Ради України девʼятого скликан-
ня (і попередніх скликань) є комітет з питань національних 
меншин і міжнаціональних відносин, що є закономірним з 
огляду на багатонаціональний склад населення України. До 
предмету відання Комітету з питань прав людини, деокупа-
ції та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Доне-
цькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин, зокрема, належить і питання прав корінних наро-
дів1. Поза сумнівом, це має важливе значення для забезпе-
чення прав корінних народів в Україні. Разом з тим, зважа-
ючи на існування корінних народів в країні, визнання цього 
факту на рівні Основного Закону України, вважаємо, що у За-
коні України «Про комітети Верховної Ради України» варто 
було б зробити застереження про необхідність створення ко-
мітету з відповідним предметом відання. Таке застереження, 
на нашу думку, підкреслить постійну актуальність питання 
забезпечення прав корінних народів в Україні, в тому числі, 
щодо реалізації функції парламентського контролю за ді-
яльність органів виконавчої влади у відповідній сфері. Крім 
того, така, на перший погляд, формальність, тим не менш, 
фактично стане кроком у сприянні державою представни-
цтву корінних народів у Верховній Раді України. А таке зо-
бовʼязання держави визначено частиною четвертою статті 2 
Закону України «Про корінні народи в Україні». Адже закрі-
плена у Виборчому кодексі України пропорційна система 
виборів народних депутатів з обʼєктивних причин не забез-
печить представництво корінних народів у парламенті. Оче-
видно, що форми сприяння державою представництва корін-
них народів у Верховній Раді України, інші складові правосу-
бʼєктності корінних народів України і їх політичного статусу 
ще мають бути напрацьовані. Але у цих питаннях вкрай важ-

1 Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верхов-
ної Ради України дев’ятого скликання : Постанова Верховної Ради України 
№ 19-IХ від 29.08.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19-IX#Text
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ливою і необхідною є згуртованість та ініціатива самих ко-
рінних народів. 

У цьому начерку ми торкнулися лише окремих питань 
конституційно-правового статусу корінних народів України. 
Перспективними є питання правового забезпечення культур-
них, освітніх, мовних тощо прав корінних народів України.
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Куян Михайло Володимирович,
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ПИТАННЯ ЗМІСТУ ІНСТИТУТУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА У 
КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Давно відомий міжнародному праву і праву цивільному 
інститут правонаступництва в останні роки набуває все біль-
шої «присутності» і у конституційному праві України. Проте 
доктринального виділення означений термін допоки не здо-
був у цій галузі. Натомість така необхідність, на нашу думку, 
є. Адже у різних галузевих дисциплінах він, очевидно, має 
свій зміст. Виявлення змісту інституту правонаступництва в 
конституційному праві є необхідним для удосконалення його 
правової основи та, в кінцевому рахунку, для мінімізації кон-
ституційних конфліктів і компетенційних спорів.

В останні роки категорія правонаступництва привертає 
увагу фахівців у галузі адміністративного та господарського 
права1, що свідчить про її затребуваність різними галузями 
права та, очевидно, сутнісну універсальність.

Усталеним можна вважати розуміння правонаступництва 
у міжнародному праві. Так, згідно з Віденською Конвенцією 
про правонаступництво держав щодо договорів (1978 р.)2 та 
Віденською Конвенцією про правонаступництво держав щодо 
державної власності, державних архівів і державних боргів3 

1 Бевзенко В. М. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та 
особливості. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 140–149; Повар П. О. Право-
наступництво при утворенні та припиненні центральних органів виконавчої 
влади. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 3 (11). С. 174–184.

2 Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 
(1978 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_185#Text

3 Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо державної 
власності, державних архівів і державних боргів. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/995_072#Text



190

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

правонаступництво держав означає зміну однієї держави ін-
шою у несенні відповідальності за міжнародні відносини будь-
якої території. 

Близько за змістом у доктрині міжнародного права, пра-
вонаступництво визначається як перехід прав та обовʼязків 
від держав попередниць до новоутворених держав1. Такий пе-
рехід зумовлений виникненням або припиненням існування 
держави чи її територіальних змін, а також зміну однієї держа-
ви іншою при несенні міжнародної відповідальності за міжна-
родні стосунки між такими територіями2.

Аналогічно, у цивільному та господарському праві право-
наступництво повʼязують із змінами у статусі юридичних осіб 
(реорганізацією), що має наслідком перехід майна, прав та 
обовʼязків до правонаступника. 

Зарубіжні дослідники виділяють низку аспектів право-
наступництва у доктрині конституційного права. Так, О. В. Ру-
дакова, досліджуючи питання правонаступництва в конститу-
ційному праві, виділяє питання правонаступництва субʼєктів 
федерації, політичних партій й інших громадських обʼєднань, 
правонаступництво конституційно-правового статусу органів 
влади, в тому числі, законодавчих органів, президента і вико-
навчої влади, судових органів і органів прокуратури3. 

Разом із тим, правонаступництво у цій сфері не може 
мати однакового змісту, й у різних країнах, залежно від низ-
ки чинників, особливо, форми держави, історичної і правової 
спадкоємності тощо, воно матиме свої особливості. 

Одним з ключових та надскладних у плані тлумачення 
правонаступництва у конституційному праві України є питан-
ня правонаступництва держави Україна. Відзначимо, що поча-
ток формування цього інституту у вітчизняному конституцій-

1 Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи 
теорії : Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. К. : Либідь. 608 с. С. 367.

2 Там само. С. 369.
3 Рудакова О. В. Проблемы правопреемства в конституционном праве 

России : дисс. ... канд.. юрид. наук : 12.00.02 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоно-
сова. Москва, 2011. 253 с.
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ному праві необхідно повʼязати із прийняттям Закону України 
«Про правонаступництво України» (1991)1. Вказаним Законом 
було забезпечено імплементацію міжнародно-правового змі-
сту правонаступництва у внутрішньо державне публічне пра-
во, передовсім, у право конституційне. Цим, по суті, відтворе-
но інститут суверенної держави Україна в її конституційному 
праві. 

Вказаним Законом було визначено: легітимність Верхов-
ної Ради України в депутатському складі Верховної Ради УРСР; 
чинність Конституції Української РСР та дію сформованих на 
її підставі органів державної влади і управління, органів про-
куратури судів та арбітражних судів до ухвалення нової Кон-
ституції України та створення на відповідних підставах нових 
органів державної влади; дію на території України законів 
Української РСР в частині, що не суперечать законам України, 
ухваленим після проголошення незалежності України, а також 
положення щодо державного кордону України, підтверджен-
ня зобовʼязань держави за міжнародними договорами УРСР, 
укладеними до проголошення незалежності України; право-
наступництво прав і обовʼязків за міжнародними договорами 
Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та інтересам 
держави; питання обслуговування зовнішнього боргу та пи-
тання громадянства. Таким чином було встановлено основні 
параметри організації державної влади і функціонування дер-
жави до прийняття нової Конституції України і прийняття на 
її основі відповідних законів. 

З набуттям та відповідним оформленням статусу України 
як суверенної держави міжнародно-правові аспекти її право-
наступництва, були переважно трансформовані у внутріш-
ньодержавні. 

Якщо виходити з розуміння ідеї правонаступництва як 
переходу прав та обовʼязків від одного субʼєкта до іншого в 
силу певних юридичних фактів, то очевидним стає, що у разі 

1 Про правонаступництво України : Закон України № 1543-XII від 
12.09.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12
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набуття державою відповідних прав і обовʼязків у міжнарод-
них відносинах йдеться про нового субʼєкта міжнародного 
права, натомість у внутрішніх відносинах держава-субʼєкт 
виступає у різних іпостасях. Як основний (титульний) субʼєкт 
вона постає у правовідносинах з людиною, що знаходить своє 
відображення у Конституції України: держава відповідає пе-
ред людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обовʼязком держави. 

У діяльнісному сенсі у конституційно-правових відноси-
нах держава як титульний субʼєкт функціонує через органи 
державної влади. Єдиним органом законодавчої влади в Укра-
їні є парламент – Верховна Рада України (ст. 75 Конституції 
України). Президент України є главою держави і виступає від 
її імені. Президент України є гарантом державного сувереніте-
ту, територіальної цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102 Консти-
туції України). Відповідно до пункту першого частини першої 
статті 106 Конституції України, Президент України забезпечує 
державну незалежність, національну безпеку і правонаступ-
ництво держави. Суд ухвалює рішення іменем України (части-
на перша ст. 129-1 Конституції України).

Отже, з одного боку, правонаступництво держави реалізу-
ється через органи державної влади. В цьому плані, постійна 
необхідність модернізації державного механізму актуалізує 
питання правонаступництва його елементів – органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, різноманіт-
них юридичних осіб, які виконують функції публічного права, 
що відбувається в рамках конституційно-правових відносин. 
А з іншого боку, актуальним є питання власне змісту право-
наступництва держави як титульного субʼєкта, що підтвер-
джується активізацією законодавчих ініціатив у парламенті в 
останні роки. Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо пра-
вонаступництва України щодо УНР. 

Специфічним учасником відносин правонаступництва в 
Україні є і територіальні публічні колективи уособлені тери-



193

До 30-ї річниці Незалежності України

торіальними громадами. Гарантуючи місцеве самоврядування 
в Україні, Конституція України закріплює право територіаль-
них громад – жителів села чи добровільного обʼєднання у сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно 
вирішувати питання місцевого значення.

Правові засади універсального (повного) правонаступ-
ництва територіальних громад встановлено Законом України 
«Про добровільне обʼєднання територіальних громад», в ча-
стині утворення нових обʼєднаних територіальних громад та 
наступництва ними прав, обовʼязків і майна, а також право-
наступництва реорганізованих органів місцевого самовряду-
вання. 

Зокрема, статтею 8 вказаного Закону передбачений ме-
ханізм утворення обʼєднаної територіальної громади та ре-
організація органів місцевого самоврядування, згідно з якою, 
обʼєднана територіальна громада вважається утвореною за 
цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що 
прийняли рішення про добровільне обʼєднання територіаль-
них громад, або з моменту набрання чинності рішенням про 
підтримку добровільного обʼєднання територіальних громад 
на місцевому референдумі.

При цьому, обʼєднана територіальна громада є право-
наступником всього майна, прав та обовʼязків територіаль-
них громад, що обʼєдналися, з дня набуття повноважень сіль-
ською, селищною, міською радою, обраною такою обʼєднаною 
територіальною громадою. За виключенням правовідносин з 
питань виконання бюджетних зобовʼязань, які виконуються 
окремо до закінчення бюджетного періоду.

В світлі сучасних конституційних модернізаційних проце-
сів проблема правонаступництва конституційних органів вла-
ди є вкрай актуальною. Тому питання поняття і видів право-
наступництва, субʼєктного складу з погляду принципу поділу 
влади, особливостей підстав (юридичних фактів у конститу-
ційному праві) та правових наслідків є перспективним напря-
мом наукових досліджень.
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Лапінський Андрій Леонідович,
головний консультант Інституту 

законодавства Верховної Ради України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 
НА ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Конституцією України (стаття 42) «держава забезпечує 
захист конкуренції у підприємницькій діяльності». Не до-
пускаються зловживання монопольним становищем на рин-
ку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна 
конкуренція», а також держава «захищає права споживачів, 
здійснює контроль за якістю … усіх видів послуг і робіт». Стат-
тею 92 Основного Закону передбачено, що виключно закона-
ми України визначаються правила конкуренції та норми анти-
монопольного регулювання.

Законодавчі засади забезпечення захисту економічної 
конкуренції закладені у законах України «Про Антимонополь-
ний комітет України», «Про захист від недобросовісної конку-
ренції», «Про захист економічної конкуренції».

Правові засади підтримки та захисту економічної конку-
ренції, обмеження монополізму в господарській діяльності 
передбачені у Законі України «Про захист економічної конку-
ренції». Конкуренція виступає фундаментальним елементом 
ринку, завдяки якому досягається збалансованість між попи-
том і пропозицією. Субʼєкти господарювання, органи влади, 
органи місцевого самоврядування, а також органи адміністра-
тивно-господарського управління та контролю зобовʼязані 
сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких непра-
вомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкурен-
цію.

Державною установою, що регулює дотримання конку-
рентного законодавства є Антимонопольний комітету Украї-
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ни (АМКУ), який здійснює державний контроль за дотриман-
ням законодавства про захист економічної конкуренції на 
засадах рівності субʼєктів господарювання перед законом та 
пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припи-
нення порушень законодавства про захист економічної конку-
ренції. 

Монопольне становище, як таке, законом не забороняєть-
ся, забороняється зловживання монопольним (домінуючим) 
становищем на ринку, яке і тягне за собою відповідальність. 

Слід зазначити, що одним із важливих елементів правово-
го забезпечення протидії порушенням антимонопольного за-
конодавства у господарській діяльності є система засобів пра-
вового впливу, що застосовуються за такі правопорушення – 
застосування адміністративної, цивільно-правової відпові-
дальності, а також накладення Антимонопольним комітетом 
штрафів, а також примусовий поділ субʼєкта господарювання, 
що займає монопольне (домінуюче) становище.

Якщо аналізувати роботу такого надважливого сектору 
економіки, як енергетика, є підстави вважати, що чинне ан-
тимонопольне, конкурентне законодавство та практика його 
застосування не повню мірою забезпечує реалізацію згада-
ного конституційного права. На сьогодні в країні має місце 
зростання тарифів на постачання електроенергії, газу, і як на-
слідок, теплової енергії, водопостачання промислових і побу-
тових споживачів.

Уявлялося, що з приєднанням 2010 року України до Енер-
гетичного співтовариства та запровадженням конкурентних 
ринків газу, електроенергії на принципах «Третього енерго-
пакету» ЄС мали би бути досягнуті відчутні результати. Адже 
енергетичне законодавство ЄС визнає найбільш важливим 
для енергетичного сектора досягнення загальної конкурен-
тоздатності, забезпечення функціонування внутрішнього 
ринку, розвиток трансʼєвропейських енергетичних інфра-
структур, зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та 
ін., що має позначитися на формуванні конкурентних еконо-
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мічно обґрунтованих цін на енергоносії для кінцевих спожива-
чів. Ключовими принципами регулювання енергетичних рин-
ків є:

- недискримінація для споживачів енергоресурсів;
-  забезпечення «доступу третьої сторони»;
- «прозорість» енергетичних ринків та можливість отри-

мати інформацію про рівень цін конкуруючих компаній;
- постійний моніторинг за постачанням і транзитом ре-

сурсів;
- неспричинення шкоди довкіллю.
Водночас, велика увага приділяється облікові соціального 

фактору в частині рівня зайнятості населення в галузі та до-
тримання правил безпеки. Утворення конкурентного середо-
вища розглядається ЄС як ефективний засіб посилення конку-
ренції та зниження цін на ресурси. 

Імплементація Україною «Третього енергопакету ЄС» ( 
директиви 2009/73/ЕС, 2009/72/ЕС, відповідні їм регламен-
ти та регламент 713/2009/ЕС) реалізована Верховною Радою 
України через прийняття базових законів, що сформували ос-
новні засади формування ринків енергоносіїв. Це – Закони 
України «Про ринок природного газу» (2015 р.), «Про ринок 
електричної енергії» (2017 р.) та «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП)» (2019 р.), завдяки прийняттю 
яких в Україні запроваджено відповідні ринки та створено не-
залежного Національного регулятора енергетичних ринків.

Однак слід зазначити, що в Україні, незважаючи на при-
йняття базових законів, створення повноцінних конкурент-
них енергоринків перебуває на стадії становлення. Більш 
того, на сьогодні можна констатувати що утворена за багато 
років монопольна структура енергопостачання трансфор-
мувалася лише частково. Фактично кінцевий споживач газу, 
електроенергії, інших енергоносіїв недостатньою мірою от-
римав можливості вільного вибору постачальника, а тарифи 
на послуги енергетичних компаній регулюються, що гальмує 
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розвиток ринкових відносин. Крім того, на сьогодні практич-
но усі місцеві енергопостачальники фактично виступають те-
риторіальними монополістами.

У секторі електроенергетики монопольна структура рин-
ку фактично змінилася несуттєво. Хоча, згідно частини 3 стат-
ті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
35 відсотків достатньо, аби визначити ознаки монополії, але в 
умовах, коли 86 % виробництва електроенергії забезпечують 
2 компанії – ДТЕК та «Енергоатом» ( для визначення колек-
тивної монополії досить 50 %), вибір постачальника є вкрай 
обмежений. У запропонованих згаданим Законом механізмах 
роботи ринку є такі, що фактично нівелюють ліберальні та 
конкурентні переваги нової моделі. Зокрема, проблема відмін-
ності витрат на різні типи генерації вирішується через меха-
нізм вилучення частини прибутку підприємств атомної і гід-
рогенерації для його подальшого перерозподілу на користь 
генерації з відновлюваних джерел енергії, на які законодав-
ством встановлено стимулюючі, підвищені тарифи. 

Варто також зауважити, що в Україні діють 37 операторів 
розподільчих систем. Серед них є сім найбільших обленерго. 
І серед цих найбільших пʼять належать групі ДТЕК. В цілому 
по Україні обленерго групи ДТЕК передають близько 47 % 
електроенергії. При цьому кожне обленерго фактично є при-
родною монополією. Адже на рівні кожної з областей України, 
на практиці, передавати енергію може тільки одне обленерго. 
Близько 90 % експорту електроенергії України також здійс-
нює ДТЕК1. 

З вересня 2015 року Антимонопольний комітет України 
(далі – Комітет) за поданнями НКРЕКП та заявою ДП «НЕК 
«Укренерго» здійснював розгляд справи про зловживання 
монопольним (домінуючим) становищем групою компаній 
ДТЕК (ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ 

1 Загребська А. Як розчленувати енергомонополію Ахметова. Наші гроші. 
URL: https://nashigroshi.org/2019/08/14/yak-rozchlenuvaty-enerhomonopoliiu-
akhmetova/
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«ДТЕК Західенерго») на ринку генерації електроенергії, що 
полягало у включенні необґрунтованих витрат до собіварто-
сті електричної енергії, що, своєю чергою, могло призвести до 
збільшення оптової ринкової ціни на електричну енергію, та 
збільшення аварійності ТЕС, які експлуатуються Групою ком-
паній ДТЕК. Це могло ускладнити режим роботи ОЕС України 
та спричинити дефіцит її потужності. Рішенням від 28 грудня 
2018 року № 796-р АМКУ постановив закрити провадження у 
справі № 128-26.13/114-151, мотивуючи це, зокрема тим, що 
електроенергія відпускалася за регульованим державою та-
рифом, а отже монополіст не зловживав своїм монопольним 
становищем. Однак з 1 липня 2019 року державне регулюван-
ня, згідно Закону «Про ринок електричної енергії», не перед-
бачено, а отже група ДТЕК має встановлювати ринкові ціни на 
електроенергію. Тобто за наявних обсягів генерації, належної 
цій компанії спостерігаються явні ознаки монополії. Відтак, 
можна зробити висновок про недостатньо ефективну роботу 
АМКУ та НКРЕКП, яка мала би подати повторне подання до 
Антимонопольного комітету в інтересах держави.

З метою подолання монополії в електроенергетиці, згідно 
навіть чинного законодавства, логічним уявляється застосу-
вання механізму примусового поділ компанії ДТЕК на кілька 
субʼєктів. Мова йде не тільки про т.зв анбандлінг (розділення) 
генерації, транспортування й розподілу, який в Україні здійс-
нюється на виконання вимог «Третього енергопакету», а й 
про недопущення власності одного бенефіціара на засоби ге-
нерації, транспортування та розподілу окремо, адже монопо-
лія на цих етапах енергопостачання електроенергії також не 
сприятиме конкурентним відносинам в енергетиці.

Вітчизняне законодавство в частині прав та обовʼязків 
АМКУ поки містить недостатньо дієві положення щодо при-
мусового розділення подібних DTEK монополістів, а відтак по-
требує відповідного удосконалення. 

1 Антимонопольний комітет України. Рішення від 28 грудня 
2018 року № 796-р. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/imported_
content/5d690eede74e2.pdf
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Це опосередковано доводить практика застосування чин-
ного законодавства. До сьогодні зафіксовано лише два випад-
ки спроб розділення монополістів. Перше рішення про приму-
совий поділ в Україні було прийнято АМКУ ще 1995 року щодо 
кількох молочних заводів Донецької області. У вересні 2019 р. 
АМКУ ухвалив рішення про примусовий поділ протягом девʼя-
ти місяців трьох компаній групи Ostchem, що входять до Group 
DF. Трейдингова компанія, що входить до групи, була оштра-
фована на 107 млн грн1. 

З точки зору закону, примусовий поділ в Україні – це вид 
відповідальності, а не рекомендація, це зобовʼязання щодо 
розділення бізнесу. Але за чинним законодавством АМКУ 
не встановлює відповідачеві порядку поділу. Відповідач має 
здійснити реорганізацію на свій власний розсуд. Повертаю-
чись до енергетичної монополії – група ДТЕК має сама про-
понувати порядок реорганізації чи продажу частини обʼєктів, 
якщо буде прийнято рішення про примусовий поділ, за ре-
зультатами якого АМКУ визначатиме – чи залишається відпо-
відач монополістом після розділення (продажу) частини. 

З огляду на наявний приклад розділення та виходячи з 
рішення АМКУ, найбільш прийнятним способом вбачається за-
стосування Комітетом відчуження активів на користь іншого 
(неповʼязаної особи) власника, щоби частка компаній на рин-
ку під контролем власника DTEK не перевищувала законодав-
чо встановлених 35 % як щодо генерації, так і транспортуван-
ня чи розподілу електроенергії. 

Досвід застосування антимонопольного законодавства 
іншими країнами свідчить – примусовий поділ практикуєть-
ся відносно рідко. Наприклад, 1982 року, у США укладено ми-
рову угода з телекомунікаційною компанією AT&T, за якою 
остання зобовʼязалася відокремити свої сім регіональних ком-
паній. 

1 Шкляр С. АМКУ ухвалив рішення про примусовий поділ трьох ком-
паній групи Ostchem. Власник Дмитро Фірташ обіцяє оскаржити ухвалу в 
суді. Чим все закінчиться? 10.10.2019. URL: https://www.epravda.com.ua/col-
umns/2019/10/10/652401/



200

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

У ЄС заходи з поділу застосовувалися двічі, причому 
обидва випадки стосувалися саме монополій на енергетич-
них ринках. 2008 року укладено мирову угоду з італійським 
енергетичним гігантом E.ON. Передбачався продаж частини 
генеруючих потужностей і високовольтних ліній компанії. 
2009 року, у звʼязку з обвинуваченнями у монополізмі німець-
ка RWE зобовʼязалася продати свою газотранспортну систему 
у ФРН.

Найчастіше в ЄС та США поділ застосовується не як санк-
ція за зловживання, а як умова концентрації: дозвіл на при-
дбання активів видається за умови продажу частини активів 
покупця. Наприклад, 2019 року вже згадана E.ON отримала 
дозвіл на придбання мереж і генеруючих потужностей Innogy 
(RWE), узявши на себе зобовʼязання продати частину своїх ак-
тивів у Німеччині, Чехії та Угорщині.

З огляду на зазначене – постійне вдосконалення і роз-
виток законодавства про захист економічної конкуренції в 
комплексі з економічними та організаційними заходами, щодо 
розширення прав та відповідальності АМКУ, сприятиме ство-
ренню єдиної системи, ефективному механізму протидії моно-
полізму в Україні та реального забезпечення конституційного 
права захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та 
захисту права споживачів енергетичних послуг. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ НЕВІДВОРОТНОСТІ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Наслідки збройної агресії Російської Федерації проти 
України, що розпочалася з 20 лютого 2014 року і триває по те-
перішній час, призвели до чисельних випадків незаконного 
позбавлення волі і постраждалі особи піддаються фізичним і 
моральним стражданням, втрачають можливість повернути-
ся у помешкання на непідконтрольних територіях у наслідок 
переслідування їх незаконними збройними формуваннями, не 
мають відповідного правового статусу і соціальних гарантій 
при звільненні їх з місць незаконного утримання. 

Збройний конфлікт породжує екстраординарні порушен-
ня прав людини – вбивства, катування, загибель людей від 
обстрілів й на мінах та розтяжках, знущання над полонени-
ми, використання цивільних осіб як «живих щитів», незакон-
ні затримання, яких було дуже багато, сексуальне насильство, 
посягання на людську гідність, насильницькі зникнення. Він 
стимулює зростання насильства й ненависті, це вкрай нега-
тивна тенденція, загрозлива для майбутнього.

Конституційні вимоги щодо головного призначення дер-
жави утверджувати та забезпечувати права і свободи людини, 
а також відповідальності за свою діяльність зобовʼязують ор-
гани влади уживати всіх необхідних заходів для захисту і збе-
реження людини, її свободи та інших природних прав (стат-
тя 3 Конституції України). 



202

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

Офіційною реакцією на окупацію окремих територій 
України з позицій внутрішньодержавного права стало при-
йняття Закону України «Про забезпечення прав і свобод гро-
мадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» від 15.04.2014 р., ст. 3 якого визнала сухопутну те-
риторію Кримського півострова, внутрішні води України цих 
територій, внутрішні морські води і територіальне море Укра-
їни, виключну (морську) економічну зону вздовж узбережжя 
Кримського півострову та прилеглого до узбережжя конти-
нентального шельфу, повітряний простір над цими територі-
ями тимчасово окупованими територіями. Статтею 5 Закону 
№ 1207-VII проголошено, що Україна вживає всіх необхідних 
заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадя-
нина, передбачених Конституцією та законами України, між-
народними договорами, усім громадянам України, які прожи-
вають на тимчасово окупованій території України. Водночас, 
усвідомлення відсутності реальної фізичної можливості вико-
нати цю декларацію до припинення окупації, зумовили появу 
ч. 3 цієї ж статті – відповідальність за порушення визначених 
Конституцією та законами України прав і свобод людини і гро-
мадянина на тимчасово окупованій території покладається на 
Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до 
норм і принципів міжнародного права».

Наступним дієвим кроком на шляху забезпечення консти-
туційного принципу невідворотності відповідальності стало 
прийняття 20 травня 2021 року проекту Закону України «Про 
внесення змін до змін до деяких законодавчих актів України 
щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гу-
манітарного права» (реєстраційний № 2689)».

З метою забезпечення повноти імплементації положень 
міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо 
кримінально-правового переслідування за міжнародні злочи-
ни (геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та во-
єнні злочини) законом запроваджено принцип універсальної 
юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти 
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людяності та воєнних злочинів, тобто такої дії законодавства 
про кримінальну відповідальність, яка не повʼязана з місцем 
вчинення злочину, громадянством, постійним місцем прожи-
вання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національ-
ним інтересам держави.

За останніми підрахунками 147 (76,2 %) з 193 держав за-
провадили універсальну юрисдикцію щодо одного або декіль-
кох з вказаних міжнародних злочинів1, оскільки ці злочини є 
найтяжчими, порушують міжнародне право, переслідування 
за ці злочини є інтересом і обовʼязком не лише однієї держави 
чи окремих держав, а всього міжнародного співтовариства. 

Універсальна юрисдикція є потужним інструментом для 
запобігання безкарності за вказані злочини, що постійно до-
водить TRIAL International у своєму пʼятому щорічному огля-
ді2, за даними якого у 2018 році за результатами 60 випадків 
застосування такої юрисдикції у 16 державах: 149 осіб визна-
но підозрюваними, що на 18 % більше, ніж у 2017 році, 18 осіб 
– обвинуваченими; винесено 8 обвинувальних і 2 виправду-
вальних вироки; обвинувачення стосувалися 111 випадків 
вчинення воєнних злочинів, 90 – проти людяності, 15 – гено-
циду, 42 – катування3. 

Наслідуючи практику більшості держав, які запровадили 
і практикують універсальну юрисдикцію, закон передбачає 
обовʼязкову умову її застосування: винна особа має перебува-
ти на території України і не може бути видана іноземній дер-
жаві або міжнародній судовій установі для притягнення до 
кримінальної відповідальності. 

1 Universal jurisdiction. A preliminary survey of legislation around the 
world – 2012 update: Amnesty International. URL: https://www.amnesty.org/
download/Documents/24000/ior530192012en.pdf)

2 Universal Jurisdiction Annual Review, 2019 (UJAR): TRIAL International. 
URL: https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2019/03/Universal_
Jurisdiction_Annual_Review2019.pdf)

3 Часто держави розповсюджують універсальну юрисдикцію також 
щодо злочинів катування, насильницького зникнення та (або) позасудових 
страт, незалежно від масштабності і систематичності вчинення таких діянь та 
наявності збройного конфлікту як обстановки їх вчинення.
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Універсальний принцип чинності закону про криміналь-
ну відповідальність України у просторі, який сформульований 
законодавцем як проголошене державою право притягнення 
до кримінальної відповідальності за законодавством України 
іноземців або осіб без громадянства, що не проживають по-
стійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, у випадках, 
передбачених міжнародними договорами, цілком відповідає 
вимогам міжнародних стандартів щодо обʼєднання зусиль 
держав у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру.

Водночас, закон передбачає відстрочку набрання чинно-
сті наведених змін до статті 8 КК доки не будуть розробле-
ні і внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу 
України та інших повʼязаних законів України щодо особливос-
тей здійснення кримінального провадження за принципом 
універсальної юрисдикції. Держави, які здійснюють кримі-
нальне переслідування за відповідні злочини від імені між-
народного співтовариства, зобовʼязані мати належне проце-
суальне право (що відповідає міжнародним стандартам), а 
також забезпечити свою інституціональну спроможність для 
такого переслідування. 

Надзвичайно важливим для ефективного переслідування 
за міжнародні злочини є інститут командної відповідальності 
(responsibility of commanders and superiors), регламентованого 
статтею 28 Римського статуту Міжнародного кримінального 
суду, який відображено у статті 32-1 КК України (Кримінальна 
відповідальність військових командирів, інших осіб, що фак-
тично діють як військові командири та інших начальників).. 
Однак імплементація такого виду командної відповідальності 
має базуватися на принципі індивідуального характеру відпо-
відальності (ч. 2 ст. 61 Конституції України), основним змістом 
якого є неможливість притягнення осіб до кримінальної від-
повідальності за діяння, які вони не вчиняли. При цьому фак-
тичне нездійснення вищезазначеними начальниками належ-
ного контролю над підлеглими особами має тягнути за собою 
або дисциплінарну відповідальність, або (за відповідних об-
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ставин) кримінальну відповідальність, передбачену ст. 426 КК 
(«Бездіяльність військової влади»). Зокрема, у ч. 1 ст. 426 КК 
кримінально караним діянням визнається «умисне неприпи-
нення злочину, що вчиняється підлеглим, або не направлення 
військовою службовою особою до органу досудового розслі-
дування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримі-
нальне правопорушення, а також інше умисне невиконання 
військовою службовою особою дій, які вона за своїми службо-
вими обовʼязками повинна була виконати, якщо це заподіяло 
істотну шкоду». 

Суттєвої модернізації піддано норми про відповідальність 
за злочини передбачені статтями 438–4385 КК, які охоплюють 
всі різновиди воєнних злочинів названі статтею 8 Римського 
статуту, а також інші серйозні порушення Женевських кон-
венцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв війни та До-
даткових протоколів до них. Попри це, ознаки предметів зло-
чинів, передбачених у п. 5 ч. 2 ст. 4382 КК («Воєнні злочини, 
що полягають у застосуванні заборонених методів ведення 
війни»), п. 2 ч. 1 ст. 4384 КК («Воєнні злочини проти гуманітар-
них операцій та використання символів»), ст. 4385 КК («Воєн-
ні злочини проти рухомих та нерухомих цінностей, будівель 
та центрів, що перебувають під захистом міжнародного гу-
манітарного права»), сформульовані у спосіб, який не сприяє 
успішному вирішенню завдань кримінально-правової кваліфі-
кації. Зокрема, відмежувати рухомі та нерухомі цінності, будів-
лі та центри, що перебувають під захистом згідно з міжнарод-
ним гуманітарним правом відповідно до ст. 1 Конвенції про 
захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 
від 14 травня 1954 року (ст. 4385 КК), від будівель, матеріалів, 
обладнання, медичної установи чи транспортного засобу, що 
має відмітну емблему або розпізнавальний знак, встановлені 
міжнародним гуманітарним правом, у тому числі й Конвенці-
єю про захист культурних цінностей у випадку збройного кон-
флікту від 14 квітня 1954 року (п. 2 ч. 1 ст. 4384 КК), а останні, 
у свою чергу, – від цивільного об'єкта, який не є військовою 
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ціллю, та в умовах міжнародного збройного конфлікту або 
збройного конфлікту не міжнародного характеру перебуває 
під захистом згідно з міжнародним гуманітарним правом (п. 5 
ч. 2 ст. 4382 КК), буде вкрай складно.

Враховуючи, що як у ч. 1, так і у ч. 2 ст. 4385 КК, однією із 
форм вчинення відповідного злочину є напад, належна квалі-
фікація діяння у вигляді умисного нападу в умовах міжнарод-
ного збройного конфлікту чи збройного конфлікту не міжна-
родного характеру щодо рухомої або нерухомої цінності, будів-
лі чи центру, що перебувають під посиленим захистом за між-
народним гуманітарним правом, буде суттєво ускладнена.

Слід також відмітити, що відповіді буде потребувати й 
питання щодо критеріїв відмежування, наприклад, позбав-
лення життя людей шляхом умисно створених життєвих умов, 
спрямованих на знищення частини населення, в межах широ-
комасштабного або систематичного нападу на цивільних осіб 
(ч. 2 ст. 4421 КК), від діяння, вчиненого з метою повного або 
часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расо-
вої чи релігійної групи як такої шляхом позбавлення життя 
членів цієї групи (п. 1 ч. 1 ст. 442 КК) тощо.

Необхідно також підкреслити, що співіснування міжна-
родного кримінального права та національного криміналь-
ного права України визнав в абзаці 9 пункту 2.2. мотивуваль-
ної частини Висновку у справі за конституційним поданням 
Президента України про надання висновку щодо відповід-
ності Конституції України Римського Статуту Міжнародно-
го кримінального суду (справа про Римський Статут) від 
11.07.2001 року й Конституційний Суд України (далі – КСУ), 
вказавши, що: «...Положення Статуту, які забороняють злочин 
геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин 
агресії, розглядаються нині як звичаєва норма міжнародного 
права, що неодноразово підтверджували міжнародні судові 
органи. Отже, їх характер як злочинних згідно зі статтею 18 
Конституції України не залежить від приєднання України до 
Статуту та набуття ним чинності».
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Додатковим підтвердженням визнанням Україною вказа-
ного є:

а) її участь у Конвенції про незастосування строку дав-
ності до воєнних злочинів і злочинів проти людства та Євро-
пейської конвенції про незастосування строків давності до 
злочинів проти людяності та воєнних злочинів;

б) дві Заяви Верховної Ради України до Міжнародного 
кримінального суду про визнання Україною юрисдикції між-
народного кримінального суду стосовно відповідних подій на 
території України (від 25.02.2014 № 790-VII і від 04.02.2015 
№ 145-VIII). Обидва зазначені міжнародні договори нази-
вають, зокрема, злочини проти людяності, які досі невідо-
мі КК, проте постанова Верховної Ради України від 4 лютого 
2015 року № 145-VIII зобовʼязує Кабінет Міністрів України та 
Генеральну прокуратуру України збирати доказову базу щодо 
таких злочинів. 

Окрім того, КСУ у згаданому Висновку визнав, що поло-
ження статті 18 Конституції України, відповідно до якої зов-
нішньополітична діяльність України повинна ґрунтуватись на 
загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права, 
у тому числі передбачає й дотримання принципу виконання 
міжнародних зобовʼязань (абзаци 6 і 7, пункту 2.2. Висновку) 
незалежно від джерела останніх. 

Пізніше Пленум Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ також дійшов до 
висновку, що у контексті статті 18 Основного Закону України 
одним із загальновизнаних принципів міжнародного права 
є принцип належного виконання міжнародних зобовʼязань 
(див. абз. 3 пункту 20 постанови «Про застосування судами 
міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» 
від 19.12.2014 року № 13).

Таким чином, застосування законодавства України про 
кримінальну відповідальність до «подій минулого» не супере-
чать міжнародним зобовʼязанням України. Положення части-
ни 2 статті 58 Конституції України, яке передбачає, що ніхто 
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не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не ви-
знавалися законом як правопорушення, повинно тлумачитись 
лише в контексті міжнародних зобовʼязань України переслі-
дувати діяння, що були злочинами за міжнародним правом на 
час їх вчинення. 

Поширення національного кримінального законодавства 
на «події минулого», що є злочином за міжнародним правом, 
справедливо розглядається доктриною міжнародного кри-
мінального права не як зворотна дія кримінального закону в 
часі (адже діяння вже було злочинним відповідно до міжна-
родного права), а як акт встановлення державою юрисдикції 
щодо такого діяння.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА 
ЖИТЛО ТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 

Конституцією України проголошено і гарантовано пра-
ва і свободи людини, які визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Серед них – право на житло. У статті 3 
Основного Закону записано, що утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обовʼязком держави. Кон-
ституція України гарантує захист прав і свобод людини і гро-
мадянина судом1. Відповідно до статті 55 Основного Закону 
кожен має право на оскарження в суді рішень, дій чи безді-
яльності органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб, право звернення 
за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, право звернення із конституційною 
скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установ-
лених Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Ко-
жен має право після використання всіх національних засобів 
юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і сво-
бод до відповідних міжнародних судових установ чи до від-
повідних органів міжнародних організацій, членом або учас-
ником яких є Україна.

1 Конституція України : Основний Закон України від 28 червня 
1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Cт. 141 URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
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У статті 47 Конституції України закріплено право кожно-
го на житло, а також зобовʼязання держави створювати умови, 
за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 
придбати його у власність або взяти в оренду. Ніхто не може 
бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі за-
кону за рішенням суду. Ці важливі положення Основного Зако-
ну про житло у власність або оренду поєднують право на жит-
ло з правом власності та іншими речовими правами на жит-
лове приміщення. Зазіхання на житлову нерухомість особи, 
недопущення особи до житлового приміщення, у якому вона 
проживає, створення будь-яких перешкод у реалізації права 
власності на житлове приміщення, зокрема обмеження у праві 
користування житлом тощо, перш за все є порушенням права 
на житло. 

Цивільний кодекс України серед прав фізичної особи не 
виділяє право на житло як самостійне, оскільки у статті 310 
ЦК України розкривається зміст права на місце проживан-
ня особи, у статті 311 ЦК – права на недоторканність житла, 
а в статтях 379–385 глави 28 ЦК України – права власності на 
житло, у статтях 810–826 глави 59 ЦК України – найму житла1. 
Тобто єдине поняття права на житло не визначено у Кодексі, 
який регулює приватні відносини.

Застарілий чинний Житловий кодекс УРСР теж не містить 
визначення права на житло. Аналіз його норм дозволяє зроби-
ти висновок про радянське розуміння цього права як двох ос-
новних складових: забезпечення особи житловим приміщен-
ням та користування ним2. Стаття 1 Основ житлового законо-
давства Союзу РСР і союзних республік, теж донині чинних, 
до визначення права на житло додає хіба що справедливий 
розподіл під громадським контролем жилої площі, яка нада-

1 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості 
Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/435-15#Text

2 Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року № 5464-Х. Відомості 
Верховної Ради. 1983. Додаток до № 28. Cт. 573. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/5464-10#Text
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ється в міру здійснення програми будівництва благоустроє-
них житл1. Це положення майже втратило свою актуальність 
і практичне застосування. У будь-якому разі в усіх зазначених 
вище законах домінує майнове розуміння права на житло.

Цілком зрозуміло, що зміст права на житло передбачає 
окрім наявності житлового приміщення – помешкання для 
проживання фізичної особи, придатного для такої природної 
потреби, і доступ до нього, і можливість користування ним, і 
захист права на житло.

У багатоквартирному будинку користування житлом має 
свої особливості. Воно включає користування майном, яке пе-
ребуває у спільній сумісній власності мешканців будинку, як 
передбачено законом (частина статті 382 ЦК України, частина 
перша статті 5 Закону України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку»)2. Без корис-
тування певним майном, яке перебуває у спільній сумісній 
власності, унеможливлюється доступ до житла і його вико-
ристання. Скажімо, без користування сходами, ліфтом мешка-
нець багатоквартирного будинку не зможе піднятися і зайти у 
свою квартиру на 21 поверсі. 

Згідно з частиною другою статті 382 Цивільного кодексу 
України усі власники квартир та нежитлових приміщень у ба-
гатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної 
сумісної власності спільного майна багатоквартирного будин-
ку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщен-
ня загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, 
огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будин-
ку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання 
всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше од-
ного житлового або нежитлового приміщення, а також будів-

1 Основи житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік від 
24 червня 1981 року № 5150-X. Відомості Верховної Ради. 1981. № 26. Cт. 834 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5150400-81#Text

2 Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному бу-
динку : Закон України від 14 травня 2015 року № 417-VIII. Відомості Верховної 
Ради. 2015. № 29. Ст. 262. 
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лі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх спів-
власників багатоквартирного будинку та розташовані на при-
будинковій території, а також права на земельну ділянку, на 
якій розташований багатоквартирний будинок та його прибу-
динкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 
допоміжними приміщеннями у багатоквартирному будинку 
визначено приміщення, призначені для забезпечення експлу-
атації будинку та побутового обслуговування його мешканців 
(колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і 
машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші під-
собні і технічні приміщення). Отже, зауважимо, що ліфти і схо-
ди у багатоквартирному будинку є допоміжними приміщення-
ми.

У додатку Б до ДБН В.2.2.-15-2005 «Житлові будинки. Ос-
новні положення» надані терміни та визначення понять, де, 
зокрема вказано, що «Приміщення технічні – приміщення для 
розміщення обладнання теплових вузлів, бойлерних електро-
щитових, венткамер, комутаторів, радіовузлів, машинних від-
ділень, ліфтів, холодильних установок тощо)»1. 

У положенні пункту 4 частини першої статті 1 Закону 
України «Про особливості здійснення права власності у бага-
токвартирному будинку» розкрито поняття прибудинкової 
території як території навколо багатоквартирного будинку, 
визначеній на підставі відповідної містобудівної та землевпо-
рядної документації, у межах земельної ділянки, на якій роз-
ташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будів-
лі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквар-
тирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побу-
тових потреб власників (співвласників та наймачів (оренда-

1 Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові бу-
динки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005. Затверджено наказом Держ-
буду України від 18 травня 2005 р. № 80. Державний комітет України з будів-
ництва та архітектури. Київ. 2005. 36 с. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-
content/uploads/2016/11/DBN-V.2.2-15-2005.pdf
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рів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у 
багатоквартирному будинку.

Останнім часом у звʼязку з масовим створенням ОСББ ці 
організації намагаються побудувати власні моделі управління 
будинками. Створення і діяльність ОСББ всіляко стимулюють-
ся, зокрема і законодавчо. Але практика засвідчує, що суттєві 
упущення у новоприйнятих законах чи змінах до них, неточ-
ності і суперечності призводять до зловживань ОСББ в управ-
лінні будинками. 

Відповідно до абзацу 3 статті 1 Закону України «Про 
обʼєднання співвласників багатоквартирного будинку» обʼєд-
нання співвласників багатоквартирного будинку – юридична 
особа, створена власниками квартир та/або нежитлових при-
міщень багатоквартирного будинку для сприяння використан-
ню їхнього власного майна та управління, утримання і викори-
стання спільного майна1.

Як передбачено частиною четвертою статті 4 зазначено-
го Закону, основна діяльність обʼєднання полягає у здійсненні 
функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на 
володіння та користування спільним майном співвласників, 
належне утримання багатоквартирного будинку та прибудин-
кової території, сприяння співвласникам в отриманні житло-
во-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунто-
ваними цінами та виконання ними своїх зобовʼязань, повʼяза-
них з діяльністю обʼєднання.

Правовий режим майна, що перебуває у спільній власності 
власників квартир, має визначатися, відповідно до Конституції 
України (пункт 7 частини першої статті 92), виключно закона-
ми України. Під правовим режимом майна розуміються прави-
ла його використання, розпорядження ним, захисту і охорони. 

Положенням статті 16 Закону України «Про обʼєднання 
співвласників багатоквартирного будинку» передбачено право 

1 Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон 
України від 29 листопада 2001 року № 2866-III. Відомості Верховної Ради 
України. 2002. № 10. Ст. 78.
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обʼєднання відповідно до законодавства та статуту обʼєднання 
визначати порядок користування спільним майном, встановлю-
вати сервітути на спільне майно багатоквартирного будинку.

У Законі України «Про обʼєднання співвласників бага-
токвартирного будинку» питання про використання спіль-
ного майна (абз. 4 частини девʼятої статті 10 Закону) і визна-
чення обмежень на користування спільним майном (абз. 10 
частини девʼятої статті 10 Закону) законодавцем віднесено до 
виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Аналогічно стаття 10 Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 
унормовує, що до повноважень зборів співвласників належить 
прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартир-
ним будинком, зокрема про розпорядження спільним майном 
багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасуван-
ня обмежень щодо користування ним.

На нашу думку, положення Законів України «Про обʼєд-
нання співвласників багатоквартирного будинку», «Про осо-
бливості здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку» щодо надання права ОСББ встановлювати правовий 
режим майна, що перебуває у спільній власності власників 
квартир, суперечать Конституції України та призводять до 
порушення прав мешканців багатоквартирних будинків – пра-
ва власності чи оренди житлового приміщення і конституцій-
ного права на житло. Такі ситуації уже стали реаліями. Напри-
клад, ОСББ здійснюють модернізацію домофонної системи та 
переходять на цифрову систему контролю з метою безпеки 
мешканців будинку, що надає ОСББ можливість блокувати ін-
дивідуальні чипи мешканців квартир у будинку. ОСББ поши-
рили таку практику не лише для цілей безпеки, а й на випад-
ки наявності заборгованості по сплаті житлово-комунальних 
послуг у мешканців будинку, навіть незалежно від того, спірна 
вона чи ні, наявна чи «приписана» організаціями, які надають 
комунальні послуги. Блокування індивідуальних чипів не дає 
змоги власникам житла/наймачам заходити на територію бу-



215

До 30-ї річниці Незалежності України

динку та користуватися приміщеннями, які є спільною суміс-
ною власністю мешканців будинку, зокрема вільно користува-
тися ліфтами, двором тощо. Приморський районний суд м. Оде-
си прийшов до висновку про неправомірність блокування 
електронного ключа (індивідуального чипу) обʼєднанням спів-
власників багатоквартирного будинку «Нова Аркадія» власни-
ку квартири на 15 поверсі будинку, який обслуговує це ОСББ, та 
протиправність таких дій1. Дане рішення було підтримано суда-
ми апеляційної та касаційної інстанцій2; 3. Поодинокі судові рі-
шення не вичерпали загальну проблему, породжену неякісним 
законодавством про ОСББ і співвласність у багатоквартирних 
будинках. До аналогічних дій – блокування електронних клю-
чів через заборгованість власників квартир, до якої неправо-
мірно віднесено і оплачені послуги попередньому управителю 
будинку, вдалося ОСББ «Авіатор Комарова-26» у м. Києві. Меш-
канці будинку теж подали позови до суду через порушення пра-
ва на житло та права власності на житлове приміщення4.

У січні 2020 року в соцмережах та ЗМІ була опублікована 
інформація про те, як співвласник багатоквартирного будин-
ку в Кривому Розі, заваривши електрощиток, намагався «захи-
ститися» від спроб правління ОСББ (не оператора систем роз-
поділу) відімкнути його від електромережі, обґрунтовуючи 
свої дії передбаченою профільним законом можливістю «об-
меження у користуванні спільним майном»5. 

1 Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 6 серпня 2018 року 
у справі № 522/11197/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75907458

2 Постанова Одеського апеляційного суду від 8 жовтня 2019 року у спра-
ві № 522/11197/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85017015

3 Постанова Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 
31 серпня 2020 року у справі № 522/11197/17. URL: https://reyestr.court.gov.
ua/Review/91314123

4 Ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 30 квіт-
ня 2021 року у справі № 760/3116/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/
Review/95348329

5 Мінрегіон: ОСББ не має підстав для відключення електропостачання 
співвласникам. URL: https://spilka.pro/minregion-osbb-ne-maye-pidstav-dlya-
vidklyuchennya-elektropostachannya-spivvlasnykam/
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Подібні спірні ситуації викликані спірним тлумаченням 
поняття «обмеження користування спільним майном», що зу-
стрічається у відповідних законах.

На переконання голови Спілки власників житла України, 
народного депутата України Кучеренка О. Ю., тлумачення да-
ного повноваження у викривленому сенсі може призводити до 
значних зловживань, створювати дисбаланс прав та обовʼязків 
у багатоквартирному будинку, створювати додаткові конфлік-
тні ситуації та використовуватися з метою та в порядку, що не 
відповідають правовим та суспільним принципам. 

Тому він звернувся з депутатським зверненням до Мі-
ністерства розвитку громад та територій України як органу, 
уповноваженого на забезпечення формування державної полі-
тики у сфері житлово-комунального господарства та узагаль-
нення практики застосування законодавства з питань, що на-
лежать до його компетенції, за розʼясненням проблемних пи-
тань для власників житла, повʼязаних з тлумаченням поняття 
«обмеження користування спільним майном».

Мінрегіон у листі № 1/9.3.1/484-20 від 31.01.2020 надав 
свою відповідь, у якій зазначається, що повноваження загаль-
них зборів ОСББ щодо «питання про використання спільного 
майна» та «визначення обмежень на користування спільним 
майном» мають застосовуватися виключно для недопущення 
порушень співвласниками правил утримання будинку, пожеж-
ної безпеки та або безпеки систем газопостачання будинку, 
або у разі прийняття загальними зборами рішення про пере-
дачу окремих приміщень, зокрема допоміжних, в орендне ко-
ристування іншим особам чи окремим співвласникам цього ж 
будинку. Питання невиконання власниками квартир та/або 
нежитлових приміщених багатоквартирного будинку зобовʼя-
зань сплачувати всі встановлені статутом обʼєднання внески і 
платежі на утримання та управління цим будинком має вирі-
шуватися у судовому порядку.

Розʼяснення Мінрегіону не має сили нормативно-правово-
го акта. А тому лише засвідчує необхідність законодавця чітко 
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й однозначно врегулювати випадки обмеження користування 
спільним майном у багатоквартирному будинку.

У межах даного дослідження не розглядається питання 
порушення права на житло внаслідок тривалого невирішення 
на законодавчому рівні проблеми валютних кредитів, взятих 
фізичними особами на придбання житла в іпотеку. Але разом 
із викладеним вище ця проблема свідчить про недотримання 
конституційних гарантій забезпечення права на житло, запіз-
ніле законодавче реагування на сучасні виклики, перешкоди у 
його реалізації. 

Отже, положення Законів України «Про обʼєднання спів-
власників багатоквартирного будинку», «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 
потребують приведення у відповідність до пункту 7 частини 
першої статті 92 Конституції України. Правовий режим майна 
співвласників багатоквартирного будинку має бути врегульо-
ваний законом, а не рішенням зборів співвласників, які вико-
ристовуються для колекторських домагань органами ОСББ, 
недопуску фізичної особи до її житла і фактичного позбавлен-
ня права на житло.
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ДО ПИТАННЯ РОЛІ ПАРЛАМЕНТУ В РОЗБУДОВІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Цього року наша держава відзначає ювілеї двох вікопом-
них подій, що відіграли вирішальну роль у державотворчому 
процесі України. Цими подіями є схвалення Верховною Радою 
у 1991 році Акта проголошення незалежності України та при-
йняття парламентом у 1996 році Конституції – Основного За-
кону України.

Діяльність українського парламенту засвідчує його ви-
значальну роль в організації державної влади. Як зазначив 
Голова Верховної Ради України Д. Разумков, з моменту про-
голошення незалежності Верховна Рада України була, є і за-
лишається майданчиком пошуку балансу та досягнення ком-
промісу, компромісу в питаннях життєво важливих політич-
них рішень у нашій державі. У часи серйозних викликів, які в 
різні періоди стояли перед Україною, саме парламент відіграв 
одну із ключових ролей у відстоюванні інтересів держави та 
суспільства. Верховна Рада України оперативно реагувала на 
виклики завжди займала позицію виключно в інтересах укра-
їнського суспільства та народу1.

Так, в умовах загострення економічної кризи, погіршення 
соціального становища населення, радикалізації політичного 
життя, Верховною Радою 16 липня 1990 року приймається Де-

1 Виступ Голови Верховної Ради України Д. Разумкова на урочистому 
засідання з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України. URL: https://
www.rada.gov.ua/uploads/documents/68964.pdf
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кларація про державний суверенітет України, проголосивши 
його як верховенство, самостійність, повноту і неподільність 
влади Республіки в межах її території та незалежність і рівно-
правність у зовнішніх зносинах.

В умовах реальної загрози суверенітету України під час 
державного перевороту в СРСР Верховна Рада України 24 серп-
ня 1991 року прийняла Акт проголошення незалежності Укра-
їни, проголосивши її незалежність та створення самостійної 
української держави.

Вирішуючи найважливіші питання суспільно-політично-
го життя України, Верховна Рада була центром конституцій-
ного процесу. Як відомо, на початку 1990-х років цей процес 
розвивався у двох напрямах: перший полягав у кардинально-
му оновленні Конституції (Основного Закону) 1978 року, до 
якої з 1990 по 1995 роки парламентом було внесено 23 зміни; 
другий передбачав підготовку і прийняття нової Конституції 
України. У рамках цього напряму Верховною Радою 24 жовт-
ня 1990 року утворено Комісію по розробці нової Конститу-
ції. Напрацьована цією Комісією Концепція нової Конституції 
України була схвалена парламентом 19 червня 1991 року, а 
підготовлений на основі цієї Концепції Комісією проект Кон-
ституції 1 листопада 1992 року був винесений Верховною Ра-
дою на всенародне обговорення.

Динамізму конституційного процесу сприяло затвер-
дження парламентом 10 листопада 1994 року складу Комісії з 
опрацювання проекту нової Конституції України (Конститу-
ційної Комісії) на чолі з Президентом України та Головою Вер-
ховної Ради. Напрацьований нею проект Конституції був пе-
реданий до парламенту, який 5 травня 1996 року для його оп-
рацювання створив Тимчасову спеціальну комісію. Зазначена 
робота, як відомо, завершилася прийняттям Верховною Радою 
28 червня 1996 року Конституції України, що стало результа-
том компромісу політичних сил, представлених у парламенті.

Не можна оминути увагою також участь парламенту в 
укладенні 8 червня 1995 року Конституційного Договору між 
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Верховною Радою України та Президентом України про ос-
новні засади організації та функціонування державної влади 
і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 
нової Конституції України, що сприяло подоланню політичної 
кризи, обумовленої неузгодженістю змін до Основного Закону 
1978 року та конституційною невизначеністю того часу.

Наступні приклади конституційних змін, прийнятих Вер-
ховною Радою, повʼязані з розвʼязанням політичних криз ос-
танніх років. Так, з метою врегулювання конфлікту, що виник 
під час виборів Президента України восени 2004 року, парла-
ментом 8 грудня 2004 року було прийнято Закон «Про внесен-
ня змін до Конституції України», який передбачав перерозпо-
діл повноважень у владному трикутнику «глава держави-пар-
ламент-уряд». Згодом, Конституційний Суд своїм Рішенням 
від 30 вересня 2010 року визнав неконституційним зазначе-
ний Закон, скасувавши конституційну реформу, та створивши 
підстави для конституційної кризи. 

У черговий раз до питання конституційного реформуван-
ня з метою подолання конституційної кризи Верховна Рада 
повернулася після Революції Гідності 2013–2014 років у звʼяз-
ку з прийняттям Закону «Про відновлення дії окремих поло-
жень Конституції України», яким відновила дію Основного За-
кону 1996 року з наступними змінами.

За час, що минув з прийняття Конституції України, до її 
тексту парламентом сім разів вносилися зміни. 

Крім зазначених вище конституційних змін, до Основного 
Закону були внесені зміни у 2011 році Законом «Про внесення 
змін до Конституції України щодо проведення чергових вибо-
рів народних депутатів України, Президента України, депута-
тів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів», метою яких була уні-
фікація строків повноважень Президента України, народних 
депутатів України, представницького органу Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів, що мало забезпечити безперервність процесу державної 
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влади і самоврядності та зменшити видатки Державного бю-
джету на проведення виборів.

Прийнятий у 2013 році Закон «Про внесення змін до стат-
ті 98 Конституції України» був спрямований на приведення 
конституційних повноважень парламенту у відповідність до 
положень основоположних міжнародних документів у сфері 
контролю державних фінансів, з метою посилення ефектив-
ності контролю за виконанням державного бюджету як щодо 
доходної, так і видаткової його частин.

Прийняття Закону «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» у 2016 році створило фундамент 
судової реформи та реформи Конституційного Суду, які трива-
ють на даний час. 

Результатом прийняття у 2019 році Закону «Про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства України в Євро-
пейському Союзі та в Організації Північноатлантичного дого-
вору)» стало законодавче закріплення в Основному Законі ци-
вілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського 
народу та незворотності стратегічного курсу держави на на-
буття повноправного членства України в Європейському Сою-
зі та в Організації Північноатлантичного договору. 

З метою вдосконалення конституційного статусу народ-
них депутатів України у 2019 році прийнято Закон «Про вне-
сення змін до статті 80 Конституції України (щодо недотор-
канності народних депутатів України)», яким скасовано поло-
ження, за якими народним депутатам гарантувалася депутат-
ська недоторканність.

Варто відзначити, що робота над удосконаленням Ос-
новного Закону триває у Верховній Раді. Зокрема, парламен-
том девʼятого скликання попередньо схвалені ініційовані 
Президентом України законопроекти про внесення змін до 
Конституції щодо: скасування адвокатської монополії; змен-
шення конституційного складу Верховної Ради України та за-
кріплення пропорційної виборчої системи; консультативних, 
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дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради Укра-
їни.

Цілий ряд проектів, щодо конституційних змін включено 
до порядку денного пʼятої сесії Верховної Ради України поточ-
ного скликання та Плану законопроектної роботи Верховної 
Ради України на 2021 рік.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НА ВСІЙ 
ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Сьогодні, відзначивши 25-ту річницю з дня ухвалення 
Конституції України, слід констатувати, що перед Конститу-
ційним Судом України як органом конституційної юрисдикції, 
ключовим завданням якого є гарантування верховенства Ос-
новного Закону України на всій території нашої держави, ос-
таннім часом постала низка викликів.

2020 рік, що минув, для Конституційного Суду Украї-
ни був роком напруженої роботи, який позначився новими 
звершеннями та викликами, що мали значний вплив на ви-
конання Судом своїх конституційних обовʼязків. Упродовж 
2020 року Конституційний Суд України ухвалив 507 актів. 
Із них – 21 рішення за конституційними поданнями та кон-
ституційними скаргами, з яких 13 – рішення Великої палати 
Конституційного Суду України, 8 – рішення сенатів Консти-
туційного Суду України, 234 – ухвали про відмову у відкрит-
ті конституційного провадження у справі та 17 ухвал про 
закриття конституційного провадження у справі. Ухвалені 
у 2020 році рішення Конституційного Суду України стосува-
лися конституційних прав і свобод людини, судоустрою та 
статусу суддів, діяльності органів суддівського самовряду-
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вання, правоохоронних органів та антикорупційної політи-
ки держави1. 

Так, не пройшла повз Україну пандемія коронавірусу 
COVID-19. У цей складний період для запобігання поширен-
ню хвороби відповідними постановами Кабінету Міністрів 
України на території України було запроваджено карантин та 
вжито відповідних протиепідемічних заходів, внаслідок чого 
окремі конституційні права і свободи людини і громадяни-
на зазнали обмежень. Велика палата Конституційного Суду 
України 28 серпня 2020 року ухвалила Рішення № 10-р/2020, 
у якому наголосила, що обмеження конституційних прав і 
свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визна-
чених Конституцією України. Таке обмеження може встанов-
люватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною 
Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Укра-
їні; встановлення такого обмеження підзаконним актом супе-
речить Конституції України.2 Виходячи з положень статті 1512 
Основного Закону України, зазначене рішення, як і всі інші рі-
шення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є 
обовʼязковим, остаточним і не може бути оскаржене.

На необхідності виконання рішень Конституційного 
Суду України наголосила і Європейська Комісія «За демокра-

1 Щорічна інформаційна доповідь Конституційного Суду України за 
2020 рік, затверджена Постановою Конституційного Суду України від 29 черв-
ня 2021 року № 4-п/2021. С. 3. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/
dopovid_2020.pdf

2 Абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вер-
ховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлен-
ня карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів», положень частин першої, тре-
тьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік» від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/
default/files/docs/10_p_2020.pdf
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тію через право» (Венеційська Комісія) у Висновку від 9 груд-
ня 2020 року № 1012/20201 стосовно законодавчої ситуації 
навколо антикорупційних механізмів щодо Рішення Консти-
туційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/20202. 
У пункті 72 вказаного Висновку, серед іншого, зазначено, що 
Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Консти-
туційного Суду як стража Конституції і необхідність виконан-
ня його рішень. У свою чергу, Конституційний Суд, як і будь-
яка інша державна установа і суд, з одного боку заслуговує ін-
ституційної поваги, а з іншого боку, повинен поважати власні 
процедури і заради конституційної стабільності і правової ви-
значеності, повинен видавати рішення, які в цілому узгоджу-
ються з його власною практикою.

Слід констатувати, що згадане Рішення Конституційно-
го Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 викли-
кало значний суспільний і політичний резонанс, що негатив-
ним чином позначилось на діяльності органу конституційної 
юрисдикції. У той же час дана ситуація стала каталізатором 
для вдосконалення законодавчого регулювання процедури 
конституційного судочинства. Так, наразі Верховною Радою 
України прийнято у першому читанні проект Закону про кон-
ституційну процедуру від 21 грудня 2020 року № 4533,3 який, 
незважаючи на окремі недоліки, містить низку позитивних 

1 Терміновий спільний висновок Венеційської Комісії та Генерально-
го директорату з прав людини та верховенства права (DGI) Ради Європи 
щодо законодавчої ситуації навколо антикорупційних механізмів щодо Рі-
шення № 13-р/2020 Конституційного Суду України від 9 грудня 2020 року 
№ 1012/2020. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=C-
DL-PI(2020)018-e

2 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції», Кримінального кодексу України від 27 жовтня 
2020 року № 13-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_ 
2020.pdf

3 Проект Закону про конституційну процедуру від 21 грудня 2020 року 
№ 4533. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70729



226

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

новел, повʼязаних з деталізацією процедури конституційно-
го провадження. Венеційська Комісія надала Висновок від 
22 березня 2021 року № 1024/20211 стосовно даного законо-
проекту, тож є сподівання, що відповідні рекомендації буде 
враховано законодавцем і прийняття даного закону стане по-
зитивним кроком для підвищення ефективності діяльності 
Конституційного Суду України в частині здійснення ним кон-
ституційного судочинства.

Ефективне конституційне судочинство, яке забезпечить 
справедливий розгляд справ Конституційним Судом Укра-
їни, ухвалення ним обґрунтованих рішень і висновків, ви-
значено основним результатом реалізації Стратегії розвит-
ку системи правосуддя та конституційного судочинства на 
2021–2023 роки, затвердженої Указом Президента України від 
11 червня 2021 року № 231/20212. На думку Глави держави, з 
метою запровадження системного підходу до розвитку консти-
туційного судочинства в Україні необхідним є забезпечення:

− удосконалення механізмів перевірки доброчесності суд-
дів Конституційного Суду України та дотримання ними стан-
дартів професійної етики; процедур конкурсного відбору кан-
дидатур на посаду судді Конституційного Суду України, ефек-
тивної перевірки їх на доброчесність та відповідність рівню 
професійної компетентності та високим моральним якостям 
(із можливим залученням міжнародних експертів); конститу-
ційно-правового регулювання організації діяльності Консти-
туційного Суду України та конституційного провадження, у 
тому числі щодо порядку та підстав відкриття конституційно-
го провадження у справі, його форм, прав та обовʼязків учас-
ників, а також забезпечення повноти розгляду справ та дотри-
мання строків;

1 Висновок Венеційської Комісії від 22 березня 2021 року № 1024/2021. 
URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)006-e

2 Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституцій-
ного судочинства на 2021–2023 роки : Указ Президента України від 
11 червня 2021 року № 231/2021. URL: https://www.president.gov.ua/
documents/2312021-39137
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− розроблення та впровадження ефективних і прозорих 
процедур притягнення суддів Конституційного Суду України 
до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплі-
нарного проступку; запровадження механізмів захисту суддів 
Конституційного Суду України від політичного та іншого тис-
ку під час прийняття ними рішень і висновків; запровадження 
ефективних механізмів дотримання та моніторингу виконан-
ня суддями Конституційного Суду України вимог антикоруп-
ційного законодавства;

− удосконалення комунікаційної політики Конституцій-
ного Суду України.

Наведені заходи дійсно є важливими для досягнення 
означеного результату, при цьому на сьогоднішній день пер-
шочерговим видається забезпечення незалежності Конститу-
ційного Суду України та його суддів, зокрема від політичного 
впливу, вдосконалення процедури конституційного судочин-
ства та покращення комунікації Конституційного Суду Украї-
ни із громадянським суспільством.

Загалом же, незважаючи на виклики та випробування, які 
постають перед Конституційним Судом України, він продов-
жує діяльність щодо реалізації своїх конституційних повно-
важень на основі принципів, закріплених Основним Законом 
України, з метою захисту конституційних прав і свобод люди-
ни і громадянина та забезпечення верховенства Конституції 
України. Так, зокрема, впродовж червня 2021 року в Консти-
туційному Суді України було проведено 32 засідання: 7 пле-
нарних засідань та 8 засідань Великої палати Суду, 4 засідання 
Суду, 5 пленарних засідань Другого сенату та 2 засідання Пер-
шого і Другого сенатів Суду, 6 засідань колегій суддів Суду. За 
результатами цих засідань Суд ухвалив 40 актів1.

1 У Конституційному Суді України впродовж червня проведено 32 за-
сідання та ухвалено 40 актів. URL: https://ccu.gov.ua/novyna/u-konstytuci-
ynomu-sudi-ukrayiny-vprodovzh-chervnya-provedeno-32-zasidannya-ta-uhvale-
no-40
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КУЛЬТУРА ПРАВОМІРНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 

ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР

Обґрунтування вибору теми роботи. Реінтеграцію тимча-
сово окупованих територій, напевно, без перебільшення мо-
жемо визначити фундаментально-екзистенційним викликом 
для України, подолання якого потребує комплексної держав-
ної політики із використанням усіх можливих засобів. З огля-
ду на визнання у міжнародних актах останніх років культури 
правомірності1одним з вагомих елементів профілактики зло-
чинності, підтримання миру і безпеки у пост-конфліктний пе-
ріод й перехідного правосуддя2 варто звернути особливу увагу 

1 Culture of lawfulness.
2 Наприклад: культура правомірності – один з основних принципів за-

побігання злочинності (United Nations Guidelines for the Prevention of Crime. 
Economic and Social Council resolution 2002/13); культура правомірності базу-
ється на захисті прав людини і верховенстві права, а також повазі до культур-
ної самобутності (Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal 
Justicein to the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic 
Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, 
and Public Participation.Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention 
and Criminal Justice Doha, 12-19 April 2015); культура правомірності – не лише 
спосіб сприяння верховенству права та підтримання миру в суспільстві, але 
й досягнення сталого розвитку (Fourteenth United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice Kyoto, Japan, 20–27 April 2020 Discussion guide.); 
концепція культури правомірності використовується у декількох контек-
стах: щодо підтримання миру та тимчасового правосуддя, щодо діяльно-
сті правоохоронних органів, щодо боротьби з корупцією (Asia and Pacific 
Regional Preparatory Meeting for the Fourteenth United Nations Congresson Crime 
Prevention and Criminal Justice. Bangkok, 22–24 January 2019).
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на цей концепт та окреслити перспективи і шляхи його прак-
тичної реалізації в межах загальної реінтеграційної політики.

Доречно зауважити щодо новизни означеного вище по-
няття як для українського академічного дискурсу загалом, так 
й стосовно обраної нами проблематики зокрема1. 

З урахуванням викладеного вище мету цієї роботи стано-
вить визначення теоретичних засад культури правомірності 
як інструменту державної політики реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України.

Насамперед зазначимо, що орієнтуємось на зміст по-
няття «культура правомірності», який сформульовано його 
«батьком» – американським дослідником Роєм Годсоном2. У 
лапідарному викладенні це – пасивна та активна підтримка 
більшістю населення верховенства права (правовладдя). У 
розлогішому – по-перше, впевненість середньостатистичного 
громадянина в тому, що норми права є основою судочинства 
та забезпечують справедливість, і така система в цілому спри-
яє підвищенню якості життя кожної людини та суспільства, 
по-друге, активна роль громадян у правотворчості та право-
реалізації, по-третє, встановлення правил, які є обовʼязкови-
ми для усіх осіб, інститутів. Тобто, культура правомірності є 
синергією трьох чинників/компонентів. Акцентуємо, йдеться 
не про утопічне бажання усіх громадян щодо панування вер-
ховенства права (правовладдя), а найперше – про вагому роль 
громадських обʼєднань у забезпеченні прав та законних інте-
ресів осіб.

Контроверсійність українського досвіду реформатор-
ських зусиль протягом останніх років зумовлює, як видається, 
потребу підкріплення тези про реальність створення компо-
нентів культури правомірності, принаймні основних, у осяж-

1 Ярмиш О. Н., Тєлькінєна Т. Е. Культура правомірності. Велика українська 
кримінологічна енциклопедія. Харків, 2021. Т. 1: А-Л. С. 814–819.

2 Godson R. Guide to developing a culture of lawfulness. Trends Organ Crim. 
2000. № 5. P.  91–102; Godson R. Teaching a Culture of Lawfulness. 2018. UNAFEI. 
URL: https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/ 
RPM1Asia/A_CONF234_RPM1_CRP1.pdf
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ній перспективі. Реалізація численних проектів з цього на-
пряму в певних країнах свідчить про можливість досягнення 
відповідних результатів протягом життя одного покоління, а 
через 10 та більше років наполегливої та скоординованої ро-
боти усіх заінтересованих сторін результативність може набу-
ти відчутнішого характеру1.

Задля трансформації культури правомірності від фа-
та-моргани до реальності слід чітко сформулювати основні за-
сади її формування. Маємо зазначити, Організацією Обʼєднаних 
Націй послідовно здійснюється робота з цього напряму, про що 
свідчать, наприклад, такі міжнародні акти: Керівні принципи 
ООН щодо попередження правопорушень серед неповноліт-
ніх (Ер-Ріядськікерівні принципи) 1990 р., Керівні принципи 
ООН щодо попередження злочинності в містах 1995 р., Керівні 
принципи ООН з попередження злочинності 2002 р., Дохінська 
декларація про інтеграцію попередження злочинності та кри-
мінального судочинства до розширеного порядку денного ООН 
2015 р., Матеріали Азіатсько-Тихоокеанської регіональної під-
готовчої Зустрічі до ХIV Конгресу ООН з попередження злочин-
ності та кримінального правосуддя 2019 р.

Участь усіх та врахування національної специфіки є фун-
даментальними принципами державної політики щодо фор-
мування культури правомірності, які впливають на усі інші її 
складові – субʼєктів, засоби тощо.

Зі сторони суспільства найвпливовішими учасниками 
означеного вище процесу, на нашу думку, є субʼєкти господа-
рювання недержавного сектору, діти і молодь та їхні батьки, 
жертви злочинів. Значення перших полягає насамперед у на-
явності організаційно-фінансових ресурсів та досвіду іннова-
ційної діяльності. Крім цього, корисним є просування ними на 
власному прикладі ідеї етичного та відповідального ведення 
бізнесу. Діти та молодь з високим рівнем соціальної відпові-

1 Godson R. Guide to developing a culture of lawfulness. Trends Organ Crim. 
2000. № 5. P. 91–102. Godson R. Teaching a Culture of Lawfulness. 2018. UNAFEI. 
URL: https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/ 
RPM1Asia/A_CONF234_RPM1_CRP1.pdf
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дальності та засвоєними цінностями культури правомірності – 
гарант успішності державної політики у названій вище сфері, 
тому слід мотивувати їх до участі у суспільному житті через за-
провадження спеціальних механізмів ухвалення рішень, їхньої 
реалізації та моніторингу, зокрема в попередженні злочинності 
у власному середовищі. Звісно, без залучення батьків реалізува-
ти означене не є можливим. Не варто забувати про тих грома-
дян, що стали жертвою злочину, та сприяти підвищенню їхньої 
обізнаності про власні права та механізми їхньої ефективної ре-
алізації з метою запобігання повторної віктимізації.

Разом з тим, без активної позиції органів державної влади 
та місцевого самоврядування – законослухняна поведінка по-
садових та службових осіб, нульова толерантність до корупції, 
ефективна співпраця з громадянами задля попередження зло-
чинності – не варто очкувати позитивних результатів форму-
вання культури правомірності. Головним комунікаційним ме-
седжем державної політики щодо формування культури пра-
вомірності має бути такий: культура правомірності покращує 
якість життя, в досягненні чого кожен зі субʼєктів суспільних 
відносин має певну роль та несе певну відповідальність.

Погоджуємось з твердженням про те, що основні засоби 
заохочення культури правомірності становлять освіта, засо-
би масової інформації та соціальні медіа, моральні авторите-
ти, популярна культура. Їх ефективне використання потребує 
розроблення комплексних програм, що матимуть значне ре-
сурсне забезпечення, а також постійної та тісної співпраці ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування і грома-
дянського суспільства.

Крім викладеного вище, для втілення державної політики 
формування культури правомірності доцільно визначити кри-
терії моніторингу її результативності. Серед таких, на нашу 
думку, обовʼязково мають бути:

– дієвий механізм реалізації права на інформацію (спри-
ятиме транспарентності процесуальних дій у справах, що ста-
новлять значний суспільний інтерес);



232

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

– оптимальний правовий механізм захисту осіб, що ви-
кривають та борються з корупцією, наркоторгівлею (мотиву-
ватиме наслідувати їхній приклад інших людей);

– підтримка керівниками інститутів, що є субʼєктами фор-
мування культури правомірності – органи, які здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функції, заклади освіти, 
релігійні організації, засоби масової інформації тощо – відпо-
відної діяльності (становитиме сигнал для кожного співробіт-
ника щодо активізації його позиції);

– релевантне систематичне тестування результатів кон-
кретних програм з означеного вище напряму (дозволить коре-
гувати, у разі потреби, їхній зміст та методологію реалізації).

Отже, на підставі викладеного вище можемо сформулюва-
ти наступні висновки. 

Одним із засобів підвищення ефективності державної по-
літики реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
є використання культури правомірності – пасивна та актив-
на підтримка більшістю населення верховенства права (пра-
вовладдя) – що зумовлює потребу чіткого формулювання ос-
новних засад її формування. Доцільно брати до уваги як між-
народний досвід, так й українські реалії.

Засадничими є наступні характеристики державної полі-
тики у означеному вище напрямку:

– участь усіх: субʼєкти господарювання недержавного секто-
ру, діти і молодь та їхні батьки, жертви злочинів, а також активна 
позиція органів державної влади та місцевого самоврядування;

– врахування специфіки України;
– головний комунікаційний меседж: культура правомір-

ності покращує якість життя, в досягненні чого кожен зі су-
бʼєктів суспільних відносин має певну роль та несе певну від-
повідальність;

– основні інструменти заохочення культури правомір-
ності: освіта, засоби масової інформації та соціальні медіа, мо-
ральні авторитети, популярна культура;

– моніторинг результативності відповідно до чітко визна-
чених критеріїв.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

В умовах корінного перетворення функціонування соці-
ально-економічних систем, державного управління всіх рівнів 
шляхом цифровізації, переводу усіх ресурсів в цифровий формат, 
впровадження нових цифрових технологій, створення мереже-
вих платформ інтеграції і взаємодії користувачів цифрових тех-
нологій, з метою досягнення довготривалого та стійкого існу-
вання у динамічних умовах цифрового простору, все більшої ак-
туальності набуває проблема захисту персональних даних. 

Непоодинокі випадки витоків персональних даних грома-
дян України, користувачів соціальних мереж, які мали місце за 
останні роки свідчать про необхідність удосконалення існую-
чих і створення нових механізмів захисту персональних даних. 
Так, у минулому році, уповноважена Верховної Ради України з 
прав людини повідомила про виявлення в Інтернеті бази да-
них жителів України, яка може містити біля 53 млн. записів 
про персональні дані. Зокрема, імена, дати народження, но-
мери телефонів та адреси проживання мільйонів українців1. В 
цьому році, на одному з хакерських форумів в інтернеті були 
безкоштовно опубліковані чутливі персональні дані 533 міль-
йонів користувачів соціальної мережі Facebook. Про що, пові-
домило видання Business Insider2. На початку поточного року, 

1 Цифровізація хаосу. Чому в Україні течуть персональні дані. URL: 
https://www.dw.com/uk/didzhytalizatsiia-khaosu-chomu-v-ukraini-techut-
personalni-dani/a-59192549

2 Дані 533 мільйонів користувачів Facebook знайшли у мережі. URL: 
https://www.dw.com/uk/dani-533-milioniv-korystuvachiv-facebook-znaishly-u-
merezhi/a-57096054 
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у січні, в інтернеті зʼявилась інформація про виставлені на 
продаж персональні дані більш ніж двох мільйонів українців: 
зловмисник з ніком FreeСivilian просив за них 15 тисяч дола-
рів стверджуючи, що джерелом даних став портал «Дія»1.

Основою національного законодавства у сфері персональ-
них даних є Конституція України2, стаття 32 якої наголошує, 
що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімей-
не життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. 
Не допускається збирання, зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національ-
ної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Конституційно-правові засади механізму правового захи-
сту персональних даних, окрім ст. 32, закріплено у ст. 3, 28, 30, 
31, 34, 35, 41, 54, 55, 64 Конституції України.

Одним із способів забезпечення конституційних прав лю-
дини щодо захисту персональних даних є рішення Конститу-
ційного суду України, які мають особливе значення для реалі-
зації прав і свобод.

Важливим в цьому контексті є рішенні Конституційно-
го суду України у справі за конституційним поданням Жаш-
ківської районної ради Черкаської області щодо офіційного 
тлумачення положень частин першої, другої статті 32, ча-
стин другої, третьої статті 34 Конституції України від 20 січ-
ня 2012 року. У мотивувальній частині свого рішення, суд за-
значив що «інформація про особисте та сімейне життя особи 
(персональні дані про неї) – це будь-які відомості чи сукуп-
ність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована, а 
саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переко-
нання, стан здоровʼя, матеріальний стан, адреса, дата і місце 
народження, місце проживання та перебування тощо, дані про 

1 Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text

2 Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. № 254/96. Відомо-
сті Верховної Ради України. 1996. № 30. Cт. 141.
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особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими 
особами, зокрема членами сімʼї, а також відомості про події 
та явища, що відбулися або відбуваються у побутовому, інти-
мному, товариському, професійному, діловому та інших сфе-
рах життя особи, за винятком даних стосовно виконання по-
вноважень особою, яка займає посад, повʼязану зі здійсненням 
функцій держави або органів місцевого самоврядування».

Нормативні положення частини 2 статті 32 Основного 
Закону України передбачають вичерпані підстави можливого 
правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи 
(в тому числі й тієї, яка займає посаду, повʼязану з функціями 
держави або органів місцевого самоврядування, та членів її 
сімʼї). Такими підставами є згода особи на збирання, зберіган-
ня, використання та поширення конфіденційної інформації 
стосовно неї, а також у разі відсутності такої згоди, випадки, 
визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини1.

Певний інтерес з точки зору захисту персональних да-
них становить рішення Конституційного Суду України у спра-
ві щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону 
України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про 
прокуратуру» (справа К. Г. Устименка), в якому зазначається 
що лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інфор-
мація, відповідно до конституційного та законодавчого регу-
лювання права особи на зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації має право вільно, на влас-
ний розсуд визначити порядок ознайомлення з нею інших 
осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також 
право на збереження її у таємниці2.

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-
данням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлу-
мачення положень частини першої, другої статті 32, частин другої, третьої 
статті 34 Конституції України № 2-рп/2012. URL: http://www.ccu.gov.ua/uk/
doccatalog/list?currDir=167724

1 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлу-
мачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 
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Цікавим є рішення Конституційного Суду України у спра-
ві за конституційним поданням Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень абзацу першо-
го пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України в якому зазначено, що втручан-
ня у конституційне право особи на приватне і сімейне життя 
вважатиметься законним у разі наявності підстав в національ-
ному законі, а також за умови, що такий закон відповідатиме 
конституційному принципу верховенства права. Конститу-
ційний принцип верховенства права вимагає законодавчого 
закріплення механізму запобігання свавільному втручанню 
органів публічної влади при здійсненні ними дискреційних 
повноважень у права і свободи особи.

Конституційний Суд України вважає, що Міністерство фі-
нансів України може бути наділене повноваженнями щодо 
отримання та обробки інформації, що містить персональні 
дані, лише для досягнення легітимної мети. Проте через від-
сутність будь-яких меж дискреції, встановленої законом, щодо 
подальших дій з інформацією, яка містить персональні дані, 
унеможливлюється навіть мінімальний захист субʼєкта персо-
нальних даних, не забезпечується передбачуваність застосу-
вання окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу.

На думку Конституційного Суду України, оспорюваними 
положеннями Кодексу не передбачено критеріїв визначення 
змісту та обсягу інформації, що містить персональні дані, ка-
тегорій осіб як субʼєктів персональних даних, проміжків часу, 
яких мають стосуватися персональні дані, строків, порядку та 
умов їх зберігання, тобто чітко не встановлено меж повнова-
жень Міністерства як центрального органу виконавчої влади 
при здійсненні ним повноважень з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, до-

Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97#Text
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помог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, що унеможли-
влює настання відповідальності держави за можливі зловжи-
вання1.

Конституційні норми щодо захисту персональних да-
них отримали подальший розвиток і в базовому Законі Укра-
їни «Про захист персональних даних»2, який було прийнято 
01.06.2010 року. Цей Закон спрямований на регулювання пра-
вових відносин, повʼязаних із захистом і обробкою персональ-
них даних, і спрямований на захист основоположних прав і 
свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання 
в особисте життя, у звʼязку з обробкою персональних даних.

Сфера дії Закону поширюється на діяльність з обробки 
персональних даних, яка здійснюється повністю або частково 
із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку 
персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені 
до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизова-
них засобів.

Даний Закон має велике значення для правового регу-
лювання виділеної сфери суспільних відносин. У Законі нада-
ється визначення поняття «персональні дані», згода субʼєкта 
персональних даних, база персональних даних, володілець 
персональних даних, знеособлення персональних даних, кар-
тотека, обробка персональних даних, одержувач, розпорядник 
персональних даних, субʼєкт персональних даних, третя особа 
тощо.

Водночас, практика застосування цього законодавчого 
акту виявила низку недоліків. А саме: відсутність взаємодії 
між різними реєстрами (базами) персональних даних, викори-

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу 
першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджет-
ного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-
18#Text

2 Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.10 р. № 2297. 
Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.
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стання персональних даних без згоди субʼєкта персональних 
даних у різних сферах життєдіяльності суспільства (медицині, 
виборчому процесі, судочинстві, соціальних мережах тощо), 
низький рівень судового захисту персональних даних, безаль-
тернативність згоди на запропоновану обробку персональних 
даних, незахищеність персональних даних тощо.

25 травня 2018 року у Європейському Союзі набув чин-
ності Загальний Регламент про захист фізичних осіб під час 
обробки персональних даних GDPR – General Data Protection 
Regulation (далі – Регламент). Даний Регламент замінив Ди-
рективу 95/46, яка раніше здійснювала правове регулювання 
цією сферою. 

Регламент охоплює будь-яку дію щодо роботи з персо-
нальними даними, зокрема, збору, зберігання, передачі. Цей 
законодавчий акт передбачає великі штрафні санкції для ком-
паній-порушників за: порушення основних принципів оброб-
ки даних; порушення правил передачі даних; порушення прав 
субʼєкта; порушення порядку повідомлення про інцидент; 
незаконну обробку персональних даних дитини; відсутність 
співробітника із захисту персональних даних тощо. Цим до-
кументом встановлено вищі стандарти безпеки та захисту ін-
формації1.

Отже, велика кількість порушень у сфері персональних 
даних, свідчить про необхідність подальшого розвитку націо-
нального законодавства у сфері захисту, безпеки обігу та об-
робки персональних даних, з обовʼязковим врахуванням ос-
танніх змін, які відбулися у європейському законодавстві. 

1 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016\678 від 27 квіт-
ня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональ-
них даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95-46/
ЄС (Загальний регламент про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/984_008-16#Text
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ У КОНТЕКСТІ 

ДОТРИМАННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ

Значним поступом у наданні довершеності правопоряд-
ку Європейського Союзу (далі – ЄС) стало прийняття 12 груд-
ня 2007 р. адаптованої редакції Хартії ЄС про основоположні 
права 2007 р.1 (Charter of Fundamental Rights of the European 
Union, далі – Хартія ЄС 2007 р.), яка не була інкорпорована до 
тексту установчих договорів, але має з ними однакову юри-
дичну силу, залишаючись формально самостійним джерелом 
первинного права ЄС. Відбулася формалізація системи захи-
сту прав людини в ЄС, ст. 6 Договору про Європейський Союз 
(далі – ДЄС) у редакції Лісабонського договору 2007 р.2 (далі – 
ДЄС-Л) встановлено її трикомпонентну архітектуру, осердям 
якої є Хартія ЄС 2007 р., що, однак, не може бути підставою 
для розширення компетенції ЄС, передбаченої установчими 
договорами. Важливими елементами системи захисту прав 
людини в ЄС є: Європейська конвенція про захист прав лю-
дини та основоположних свобод 1950 р., до якої, згідно з ч. 2 
ст. 6 ДЄС-Л, має приєднатися ЄС, що теж не повинно привести 
до розширення його компетенції; загальні принципи права 

1 Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of the 
European Union. C 303/01. Vol. 50. 14 December 2007. P. 1–16.

2 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty 
on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. 
C 326/01. Vol. 55. 26 October 2012. P. 1–390.



240

Здобутки та перспективи розвитку конституціоналізму в Україні

ЄС, які ґрунтуються, передусім на спільних конституційних 
традиціях держав-членів, «забезпечують внутрішню узгодже-
ність і ефективність правової системи Обʼєднання, становлять 
її морально-правове підґрунтя, цінності, а також слугують са-
мостійним джерелом первинного права ЄС»1. Дотримання ос-
новоположних прав інституціями інтеграційного обʼєднання, 
зокрема Радою ЄС та Європейською рахунковою палатою, є 
важливим чинником не лише ефективності системи захисту 
прав людини в ЄС, а й дієвості його інституційного механізму, 
розвитку європейських інтеграційних процесів, що зумовлює 
актуальність обраної теми дослідження.

Еволюція правового статусу, функцій і повноважень Ради 
ЄС та Європейської рахункової палати в інституційному меха-
нізмі інтеграційного обʼєднання, особливості їх організації та 
діяльності, стан дотримання ними основоположних прав ста-
новлять як науковий, так і практичний інтерес. У вітчизняній 
та зарубіжній юридичній науці досліджувалися, насамперед, 
становлення інституційної структури ЄС та системи захисту 
прав людини в ЄС, правові засади регулювання функціонуван-
ня інституційної системи Обʼєднання. Різні аспекти організа-
ційно-правового забезпечення діяльності Ради ЄС та Європей-
ської рахункової палати, реалізації і захисту основоположних 
прав у ЄС є проблематикою, що має практичне значення для 
сучасної науки європейського права, вирішенню якої частко-
во присвятили праці вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких 
В. Базоччі, М. Буроменський, М. Ворацетті, В. Денисов, О. Зет-
терквіст, Ф. Кампорезі, О. Копиленко, С. Коппола, К. Маргарітіс, 
М. Микієвич, В. Муравйов, О. Назаренко, Л. Паладіні, В. Стеглік, 
Е. Стейн, Дж. Уейлер, Л. Фіччі, Дж. Ді Федеріко, Ф. Форні, О. Ха-
муляк, Н. Шишкова. Водночас особливості правового статусу 
Ради ЄС і Європейської рахункової палати, їх функцій і повно-
важень згідно Лісабонського договору 2007 р., стан дотри-

1 Назаренко О. А. Загальні принципи права Європейського Союзу. Ен-
циклопедія міжнародного права : У 3 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Де-
нисов (співголови) та ін.; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. Т. 2. Е–Л. Київ : Академперіодика, 2017. С. 399–403. С. 399.
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мання ними основоположних прав, підтверджених у Хартії ЄС 
2007 р.1, є новою сферою для вітчизняної науки міжнародного 
та європейського права, вивчення якої має практичний інтерес. 
Дослідження окреслених питань сприятиме розумінню ево-
люції системи захисту прав людини в ЄС, сучасних підходів до 
організації та діяльності Ради ЄС і Європейської рахункової па-
лати, їх ролі в інституційному механізмі ЄС, що має прикладне 
значення для підвищення ефективності співробітництва Укра-
їни з ЄС, виконання зобовʼязань за Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС 2014 р., яка визначає новий формат відносин, 
поєднує всі сфери і напрями співробітництва сторін, становля-
чи стратегічний орієнтир системних реформ в Україні.

Метою дослідження є висвітлення правового статусу Ради 
ЄС та Європейської рахункової палати в інституційному меха-
нізмі інтеграційного обʼєднання, дотримання ними основопо-
ложних прав як компоненти ефективності функціонування.

ЄС є єдиною міжнародною організацією, яка забезпечує 
захист основоположних прав щодо власних дій та рішень2, що 
підкреслює значення необхідності дотримання інституціями, 
включно наднаціональними, а також органами та агенціями 
інтеграційного обʼєднання основоположних прав, визнаних 
ним. Рада ЄС є політичною інституцією, що представляє наці-
ональні інтереси держав-членів з метою узгодження і коорди-
нації їх дій на міністерському рівні3, забезпечуючи міждержав-
не співробітництво у межах наданих повноважень. Рада функ-
ціонує з моменту заснування європейських співтовариств: 
Спеціальною Радою міністрів (Special Council of Ministers) 
іменувався її прообраз, сформований у рамках Європейського 

1 Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights. Official Journal 
of the European Union. C 303/02. Vol. 50. 14 December 2007. P. 17–35.

2 Grabenwarter C., Pabel K. Article 6. [Fundamental Rights – The Charter 
and the ECHR]. The Treaty on European Union (TEU). A Commentary / ed. by H.-J. 
Blanke, S. Mangiameli. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. P. 287–348. 

3 Hamul'ák O., Stehlik V. European Union Constitutional Law: Revealing the 
Complex Constitutional System of the European Union. Olomouc : Palacky Universi-
ty Olomouc, 2013. 204 р. P. 40.
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обʼєднання з вугілля та сталі (далі – ЄОВС). Порівняно з Па-
ризьким договором 1951 р., Римськими договорами 1957 р. 
змінено баланс повноважень між Комісією і Радою відповідно 
Європейського економічного співтовариства (далі – ЄЕС) та 
Європейського співтовариства з атомної енергії (далі – Євро-
атом): Рада стала головним законодавчим, а Комісія, зберігши 
право законодавчої ініціативи, – головним виконавчим орга-
ном відповідно ЄЕС та Євроатома. На основі Договору про за-
снування єдиної Ради та єдиної Комісії європейських співтова-
риств, т. зв. Договору про злиття, підписаного 8 квітня 1965 р., 
законодавчі та виконавчі інституції ЄОВС, ЄЕС і Євроатома 
було реорганізовано в єдиний інституційний механізм, при 
цьому європейські співтовариства продовжували функціону-
вати формально відособлено, зберігаючи власну правосубʼєк-
тність і статус юридичної особи. У липні 1965 р. виникла «кри-
за порожнього крісла», що тривала по січень 1966 р. і поляга-
ла у відмові Франції відвідувати засідання Ради ЄЕС1. Врешті 
було досягнуто неформальної домовленості, відомої як Люк-
сембурзький компроміс: якщо рішення стосується особливо 
важливих інтересів держави-члена, то воно ухвалюватиметь-
ся у спосіб досягнення одностайної згоди. Така практика не 
набула юридичного закріплення.

Найбільш важливі положення про правовий статус Ради 
ЄС нині містяться у розділі ІІІ «Положення про інституції» 
ДЄС-Л. Додаткові, уточнюючі та розвиваючі їх правила закрі-
плено у главі 1 «Інституції» розділу І «Інституційні положен-
ня» частини 6 Договору про функціонування Європейського 
Союзу (далі – ДФЄС). До складу Ради ЄС входять по одному 
представнику від кожної держави-члена на міністерському 
рівні (залежно від предмета обговорення), уповноваженому 
брати зобовʼязання на національний уряд, який він представ-
ляє, і реалізовувати право голосу. З огляду на викладене її не-
офіційна назва «Рада міністрів» використовувалась у Договорі 

1 The Council of the European Union by Martin Westlake. London : Cartermill 
International Ltd, 1995. 415 p. P. 104–105.
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про встановлення Конституції для Європи 2004 р. – міжнарод-
ному договорі про першу в історії конституцію наднаціональ-
ного обʼєднання, що не набув чинності, але зберігає історичне 
значення.

Рада є єдиною інституцією ЄС, що не має постійного скла-
ду членів і фіксованого строку повноважень. Вона засідає 
у різних конфігураціях (нині десять), перелік яких затвер-
джується згідно зі ст. 236 ДФЄС; комплектується залежно від 
предмету обговорюваних і ухвалюваних нею правових актів 
та інших заходів: Рада із загальних питань, як і Рада із закор-
донних справ (лише ці дві конфігурації закріплені на рівні 
установчого договору – ч. 6 ст. 16 ДЄС-Л), поєднує міністрів за-
кордонних та/або європейських справ держав-членів; Рада з 
економічних і фінансових питань («Екофін») працює у складі 
міністрів економіки та/або фінансів; Рада з питань правосуд-
дя та внутрішніх справ – міністрів юстиції та/або внутрішніх 
справ і т. д. Примітно, що Рада із загальних питань у співробіт-
ництві з Європейською комісією (далі – Єврокомісія) забезпе-
чує узгодженість і послідовність роботи різних конфігурацій 
Ради ЄС у рамках багаторічних програм; у взаємодії з Прези-
дентом Європейської ради (далі – Єврорада) і з Єврокомісією 
вона займається підготовкою засідань Євроради й відслідко-
вує стан виконання прийнятих нею рішень. Рада із закордон-
них справ визначає зовнішньополітичні заходи ЄС, керуючись 
стратегічними напрямами, встановленими Єврорадою, забез-
печуючи цілісність, послідовність та узгодженість зовнішньої 
діяльності ЄС. Загалом Рада ЄС сприяє посиленню координації 
та комплементарності внутрішніх і зовнішніх політик інтегра-
ційного обʼєднання.

Головування у конфігураціях Ради ЄС (набули офіційного 
статусу згідно ч. 6 ст. 16 ДЄС-Л), за винятком Ради із закордон-
них справ, очолюваної Верховним представником ЄС із закор-
донних справ і безпекової політики (the High Representative 
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, далі – Вер-
ховний представник ЄС із ЗСБП), забезпечують представники 
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держав-членів у Раді згідно системи рівноправної ротації, на 
умовах, встановлених відповідно до ст. 236 ДФЄС. Головуван-
ня у Раді ЄС, за винятком конфігурації із закордонних справ, 
здійснюють заздалегідь визначені групи з трьох держав-чле-
нів колективно упродовж 18-ти місячного періоду з відпо-
відним розподілом обовʼязків між ними. Ці групи комплекту-
ються на основі рівноправної ротації держав-членів згідно з 
графіком черговості, встановленим Радою, враховуючи різно-
манітність останніх і географічну рівновагу всередині ЄС. Ко-
жен член групи по черзі, протягом 6-ти місяців, головує в усіх 
конфігураціях Ради, за винятком конфігурації із закордонних 
справ, при цьому інші члени групи сприяють головуючій дер-
жаві стосовно виконання всіх її обовʼязків, керуючись спіль-
ною програмою. Члени групи можуть узгоджувати між собою 
інші умови. Правила функціонування сучасного механізму го-
ловування закріплено у спеціальному рішенні Євроради «Про 
головування у Раді», офіційно прийнятому з набранням чин-
ності 1 грудня 2009 р. Лісабонським договором 2007 р. (Де-
кларація № 9, що додається до Заключного акта Міжурядової 
конференції 2007 р., не належить до первинного права ЄС і не 
має юридично обовʼязкової сили). Вирішивши сконцентрува-
тися на переговорах про вихід з ЄС, Велика Британія відмо-
вилася від свого головування у Раді, тому функції головуючої 
держави з 1 липня по 31 грудня 2017 р. були передані Естонії. 
Подальший порядок головування залишився незмінним: Бол-
гарія (01.01–01.07.2018 р.); Австрія (01.07–31.12.2018 р.); Ру-
мунія (01.01–01.07.2019 р.); Фінляндія (01.07–31.12.2019 р.). 
Головуюча держава більше не здійснює прямого впливу на 
зовнішньополітичну діяльність ЄС, право представляти його 
на міжнародній арені перейшло до Верховного представника 
ЄС із ЗСБП та до Президента Євроради, який працює на постій-
ній основі.

Головуючі держави-члени за сприяння Генерального се-
кретаріату Ради ЄС вживають будь-яких заходів, корисних для 
організації та успішної роботи останньої, дотримуючись осно-
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воположних прав. Рада ЄС простою більшістю приймає рішен-
ня про організацію Генерального секретаріату, рішення з про-
цедурних питань, а також, на підставі установчих договорів, 
як колегіальна інституція, встановлює внутрішні правила ор-
ганізації та діяльності, що іменуються внутрішнім регламен-
том/правилами процедури (франц. reglement interieur / англ. 
rules of procedure).

Рада ЄС працює у сесійному порядку, скликається на засі-
дання її Головою з його ініціативи, з ініціативи одного з чле-
нів Ради ЄС або з ініціативи Єврокомісії. Вона засідає публічно, 
коли обговорює і голосує щодо проектів законодавчих актів, 
з цією метою кожна сесія Ради ЄС поділяється на дві частини, 
присвячені відповідно обговоренню законодавчих актів ЄС і 
незаконодавчій діяльності. Комітет постійних представників 
(франц. Comité des représentants permanents, далі – COREPER) 
урядів держав-членів відповідає за підготовку роботи Ради ЄС 
і за виконання її доручень1. Головування у COREPER здійснює 
представник тієї держави-члена, яка головує у Раді із загаль-
них питань. COREPER може приймати процедурні рішення у 
випадках, передбачених внутрішнім регламентом Ради ЄС. 
Допоміжними підрозділами також є: спеціалізовані комітети 
(Консультаційний комітет з питань транспорту (ст. 99 ДФЄС), 
Економічний і фінансовий комітет (ст. 134 ДФЄС), Комітет 
з питань зайнятості (ст. 150), Комітет з соціального захисту 
(ст. 160 ДФЄС) тощо) і робочі групи (до 300) з національних 
експертів. Водночас Рада ЄС визначає склад і порядок форму-
вання Європейського економічного і соціального комітету, Ко-
мітету регіонів, які надають їй сприяння, реалізуючи консуль-
таційні функції поза системою комітології (comitology)2.

Рада ЄС як поліфункціональна інституція регулює інте-
граційні процеси у межах усіх основних сфер діяльності ЄС, зо-

1 Hamul'ák O., Stehlik V. European Union Constitutional Law: Revealing the 
Complex Constitutional System of the European Union. Olomouc : Palacky Universi-
ty Olomouc, 2013. 204 р. P. 41.

2 Davies K. Understanding European Union law. 6th ed. London, 2016. 216 р. 
P. 144.
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крема: 1) законодавчу і 2) бюджетну функції реалізує спільно 
з Європейським парламентом (далі – Європарламент), збері-
гаючи за собою певні переваги у законотворчому процесі (на 
відміну від Європарламенту, Рада ЄС має право абсолютного 
вето на законопроекти з усіх питань); 3) функцію визначення 
політики; 4) координаційну функцію (ч. 1 ст. 16 ДЄС-Л). Обсяг 
повноважень Ради ЄС у межах окреслених функцій значний 
і різноманітний, стосується практично усіх сфер компетен-
ції ЄС: розробляє Спільну зовнішню та безпекову політику 
(Common Foreign and Security Policy), приймає рішення, не-
обхідні для її визначення і реалізації, керуючись загальними 
орієнтирами та стратегічними напрямами, встановленими 
Єврорадою (абз. 1 ч. 2 ст. 26 ДЄС-Л), дотримуючись ціннос-
тей ЄС, передусім принципу поваги до прав людини; Рада ЄС 
і Верховний представник ЄС із ЗСБП піклуються про забезпе-
чення цілісності, послідовності та ефективності заходів інте-
граційного обʼєднання (абз. 2 ч. 2 ст. 26 ДЄС-Л); визначення 
головних орієнтирів економічної політики держав-членів і ЄС, 
а також спеціальних орієнтирів для політики зайнятості дер-
жав-членів, які мають відповідати головним орієнтирам (ч. 2 
ст. 121, ч. 2 ст. 148 ДФЄС); прийняття рекомендацій у сфері 
культури (ч. 5 ст. 167 ДФЄС); загальне керівництво діяльніс-
тю Європейської оборонної агенції (ст. 45 ДЄС-Л) тощо. З пев-
ними застереженнями у рамках функції визначення політики 
та координаційної функції, до повноважень Ради ЄС належать: 
укладення міжнародних угод з третіми країнами або міжна-
родними організаціями (ст. 218 ДФЄС); призначення членів 
деяких інституцій (Європейської рахункової палати) та орга-
нів (Європейського економічного і соціального комітету, Комі-
тету регіонів); застосування заходів, у т. ч. накладення санкцій 
на держав-членів, які вдаються до серйозних і систематичних 
порушень цінностей ЄС (ч. 3 ст. 7 ДЄС-Л) або мають надмірний 
дефіцит бюджету (ст. 126 ДФЄС); прийняття актів норматив-
ного або індивідуального характеру, які не належать до зако-
нодавчих актів ЄС. Рада ЄС ухвалює заходи стосовно співробіт-
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ництва судових органів у сфері кримінального судочинства та 
поліцейського співробітництва, розробляє спільну політику 
ЄС у відповідних сферах згідно передбачених установчими 
договорами процедурами, умовами і цілями, дотримуючись 
основоположних прав. Рада ЄС встановлює, зокрема, оклади, 
надбавки, пенсії Президента Євроради, Президента Євроко-
місії, Верховного представника ЄС із ЗСБП, членів Єврокомі-
сії, голів, членів і секретарів Суду ЄС, Генерального секретаря 
Ради ЄС, а також Голови і членів Європейської рахункової па-
лати.

Рада ЄС приймає рішення, за загальним правилом, квалі-
фікованою більшістю, втім у випадках, прямо передбачених 
установчими договорами – одностайно або простою більші-
стю. Кожному члену Ради ЄС може делегуватися право голо-
су не більше, ніж одним з інших членів. Лісабонський договір 
2007 р., як і Ніццький договір 2001 р., значно розширив пере-
лік напрямів діяльності, рішення в яких приймаються кваліфі-
кованою більшістю голосів членів Ради ЄС1, а не одностайно, 
як раніше. Йдеться про сфери, серед яких: свобода заснування; 
валютна політика; спільна торгівельна політика; транспорт; 
простір свободи, безпеки і правосуддя; культура; угода про ви-
хід держави з ЄС.

Регламент Ради ЄС 881/2002 від 27 травня 2002 р. про 
запровадження спеціальних обмежувальних заходів, спря-
мованих проти осіб, підозрюваних у підтримці тероризму, 
було оскаржено в Суді першої інстанції (нині – Загальний 
суд, General Court), а невдовзі рішення, ухвалені 21 вересня 
2005 р., в яких він відмовив у задоволенні вимог анулювати 
зазначений Регламент, заявники оскаржили у Суді (рішення в 
обʼєднаних справах С-402/05Р, С-415/05Р Kadi and Al Barakaat 
International Foundation v. Council and Commission [2008]). Суд 
установив, що міжнародний договір, включно й Статут ООН, 

1 Hamul'ák O., Stehlik V. European Union Constitutional Law: Revealing the 
Complex Constitutional System of the European Union. Olomouc : Palacky Universi-
ty Olomouc, 2013. 204 р. P. 42.
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не має посягати на розподіл компетенцій, встановлений уста-
новчими договорами і, відповідно, на автономність правопо-
рядку ЄС, повагу до якого забезпечує Суд (п. 282). Зобовʼязан-
ня за міжнародним договором не можуть посягати на засад-
ничі принципи установчих договорів, одним з яких є принцип 
відповідності актів ЄС основоположним правам; така відповід-
ність є умовою правомірності актів (п. 285). Первинне право 
ЄС, за визначенням Суду, має примат щодо Статуту ООН, як і 
щодо будь-якого іншого міжнародного договору, отже, зо-
бовʼязання за ним не можуть мати наслідком посягання на за-
садничі принципи правопорядку ЄС, до яких належить прин-
цип поваги до прав людини (п. 305, 306). Судовий контроль 
акта ЄС на предмет дотримання основоположних прав, у т. ч. 
акта, прийнятого на виконання резолюції Ради Безпеки ООН, 
слід сприймати як гарантію автономності правопорядку ЄС, 
на яку не має посягати міжнародний договір (п. 316). Зреш-
тою, на підставі вищенаведених аргументів Суд задовольнив 
вимоги позивачів, скасувавши оскаржувані рішення Суду пер-
шої інстанції та анулювавши спірний регламент Ради ЄС.

Новітня практика Суду ЄС, який перебуває у пост-лісабон-
ському періоді реформування1 демонструє тенденцію до пов-
ного виокремлення правопорядку ЄС від міжнародного право-
порядку, права ЄС від загального міжнародного права. Право-
ва позиція Суду полягає в тому, що ЄС має на меті захист його 
цінностей, у т. ч. європейських стандартів основоположних 
прав, незалежно від того, чи призведе це до опосередкованої 
відмови виконувати вимоги Ради Безпеки ООН, зобовʼязання 
за Статутом ООН, що є суперечливим рішенням у контексті за-
гального міжнародного права, становить загрозу єдності між-
народного правопорядку і неминуче вплине на фрагментацію 
міжнародного права. Викладене підкреслює важливість до-
тримання інституціями ЄС, зокрема Радою засадничого прин-

1 Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the 
Council of 16 December 2015 amending Protocol № 3 on the Statute of the Court of 
Justice of the European Union. Official Journal of the European Union. L 341. 24 De-
cember 2015. P. 14–17. URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj
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ципу відповідності актів ЄС основоположним правам, у такий 
спосіб забезпечуючи правомірність прийнятих актів.

Європейська рахункова палата (франц. Cour des comptes 
еuropéеnne; англ. European Court of Auditors, Європейський суд 
аудиторів; не наділена повноваженнями щодо здійснення пра-
восуддя, тому доцільніше послуговуватися французьким від-
повідником) є інституцією фінансового контролю ЄС, надна-
ціонального та вузькофункціонального характеру, яка спеціа-
лізується на перевірці рахунків щодо всієї сукупності доходів і 
видатків інтеграційного обʼєднання, а також будь-якого орга-
ну або агенції, заснованих ЄС, якщо відповідний акт про засну-
вання не виключає такої перевірки. З появою в європейських 
співтовариствах самостійного бюджету, виникла необхідність 
незалежного контролю витрачання коштів. Відтак, з ініціати-
ви Європарламенту в 1977 р. було засновано Європейську ра-
хункову палату (Брюссельський договір від 22 липня 1975 р.) 
як колегіальний спеціалізований орган фінансового контро-
лю, який згідно з ДЄС віднесено до інституцій ЄС й збереже-
но у такому статусі ст. 13 ДЄС-Л. Принагідно зауважимо, що 
Ніццьким договором 2001 р. замінено одностайність на квалі-
фіковану більшість голосів, необхідну для призначення членів 
Європейської рахункової палати Радою ЄС.

Нині правовий статус і повноваження Європейської ра-
хункової палати встановлено одним з установчих договорів – 
ст. 285–287 ДФЄС. До складу Європейської рахункової палати 
входять по одному громадянину від кожної держави-члена, 
які виконують покладені на них функції та повноваження 
повністю незалежно, у спільних інтересах ЄС (абз. 2 ст. 285 
ДФЄС), дотримуючись поваги до гідності та прав людини. Лі-
сабонським договором 2007 р. збережено систему квот (1 дер-
жава-член – 1 член) при формуванні Європейської рахункової 
палати та підтверджено її наднаціональний статус. Примітно, 
що «наднаціональність як політико-правова реальність роз-
вивається, удосконалюється, слугуючи чинником і проявом ін-
теграційних та глобалізаційних процесів, еволюційним мето-
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дом віднайдення прийнятних форм досягнення поглибленого 
співробітництва держав на ціннісних засадах, inter alia, поваги 
до основоположних прав, збагачуючи власне концептуальне 
наповнення, а також змінюючи усталені уявлення про спектр 
стратегій і тактик захисту національних інтересів держав»1.

Члени Європейської рахункової палати обираються з осіб, 
які належать/належали у відповідній державі до інститутів 
зовнішнього аудиту або володіють особливою кваліфікацією 
для цієї посади. Рада ЄС після консультації з Європарламентом 
затверджує список членів, що формується згідно з пропози-
ціями від кожної держави-члена. Члени Європейської рахун-
кової палати призначаються строком на шість років з правом 
поновлення їхніх повноважень. Вони обирають зі свого складу 
Голову Європейської рахункової палати строком на три роки 
(з можливістю переобрання). Рада ЄС встановлює умови праці 
та, зокрема, оклади, надбавки, пенсії Голови і членів Європей-
ської рахункової палати, до яких застосовуються положення 
Протоколу про привілеї та імунітети Європейського Союзу, що 
додається до Лісабонського договору 2007 р.

Члени Європейської рахункової палати не звертаються із 
запитами та не приймають інструкції від жодного уряду або 
установи, утримуючись від будь-яких дій, не сумісних з харак-
тером їхніх функцій. Упродовж строку реалізації повноважень 
вони не можуть займатися іншою професійною діяльністю, 
оплачуваною чи ні. Заступаючи на посаду, члени Європейської 
рахункової палати урочисто беруть на себе зобовʼязання про-
тягом строку перебування на ній та після припинення вико-
нання покладених на них функцій і повноважень дотримува-
тись обовʼязків, повʼязаних з їхньою посадою, зокрема обовʼяз-
ку виявляти добропорядність і обережність щодо обіймання 
окремих посад (у структурах, які могли б використати знання 
та звʼязки, набуті під час перебування у складі Європейської 
рахункової палати) або вигод після припинення своїх функцій.

1 Денисов В. Н., Фалалєєва Л. Г. Наднаціональність як правова реальність 
міжнародної інтеграції. Право України. 2018. № 1. C. 214–231.
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Крім періодичного оновлення та смерті, функції членів 
Європейської рахункової палати припиняються в індивідуаль-
ному порядку шляхом добровільної або примусової відставки, 
яку констатує Суд. Їх може бути звільнено, а також позбавле-
но права на пенсію винятково у випадку, якщо Суд у відповідь 
на клопотання Європейської рахункової палати констатує, що 
вони перестали відповідати необхідним вимогам або обовʼяз-
кам, передбаченим цією посадою. Відповідний член Європей-
ської рахункової палати замінюється на строк повноважень, 
що залишився. За винятком примусової відставки, члени Єв-
ропейської рахункової палати залишаються на посаді, допоки 
їх не буде замінено.

Європейська рахункова палата подає Європарламенту і 
Раді ЄС запевнювальну декларацію щодо надійності та досто-
вірності рахунків, а також законності та правильності покла-
дених в їх основу операцій, яка публікується в «Official Journal 
of the European Union». Декларація може доповнюватися спе-
ціальними оцінками, повʼязаними з кожною основною сферою 
діяльності ЄС. Європейська рахункова палата, дотримуючись 
основоположних прав, перевіряє законність і правильність 
доходів і видатків, пересвідчується у наявності належного 
фінансового управління в ЄС, повідомляючи, зокрема, про 
будь-яке виявлене порушення (помилки, розбіжності, витра-
ти всупереч цільовому призначенню, випадки потенційного 
шахрайства тощо), але не може накладати санкції. Контроль 
доходів відбувається з огляду на констатації належних доходів 
та їхнього фактичного перерахунку до ЄС. Контроль видатків 
здійснюється зважаючи на наявні зобовʼязання та проведені 
платежі. Такі види контролю можливі лише до закриття ра-
хунків відповідного фінансового року.

Контроль здійснюється, дотримуючись основоположних 
прав, підтверджених у Хартії ЄС 2007 р., на підставі докумен-
тів та, коли необхідно, за розміщенням інших інституцій ЄС, 
у приміщеннях будь-якого органу або агенції, що забезпечує 
управління доходами/видатками від імені ЄС, а також у дер-
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жавах-членах, в т. ч. у приміщеннях будь-якої фізичної або 
юридичної особи, на користь якої перераховуються кошти з 
бюджету ЄС. Контроль у державах-членах відбувається у вза-
ємодії з національними органами аудиту або, якщо останні не 
мають необхідних повноважень, у взаємодії з компетентними 
національними службами. Лісабонський договір 2007 р. ви-
знав потребу активізації співробітництва: Європейська рахун-
кова палата і національні органи аудиту держав-членів розви-
вають його у дусі взаємної довіри, поважаючи їх незалежність. 
Ці органи/служби інформують Європейську рахункову палату 
про те, чи мають намір вони брати участь у контролі. Будь-які 
документи/інформація, необхідні для виконання завдання Єв-
ропейської рахункової палати, подаються останній на її запит 
іншими інституціями ЄС, органами або агенціями, що забезпе-
чують управління доходами/видатками від імені ЄС, фізични-
ми або юридичними особами, на користь яких перераховують-
ся кошти з бюджету ЄС, і національними органами аудиту або, 
якщо останні не мають необхідних повноважень, компетент-
ними національними службами. Щодо діяльності Європей-
ського інвестиційного банку з управління доходами і видат-
ками ЄС, право доступу Європейської рахункової палати до на-
явної у нього інформації регулюється угодою, що укладається 
між Європейською рахунковою палатою, Банком та Єврокомі-
сією. Втім, навіть за відсутності угоди Європейська рахункова 
палата має доступ до інформації, необхідної для контролю до-
ходів і видатків ЄС, що знаходяться в управлінні Банку.

Європейська рахункова палата готує щорічну доповідь 
після завершення кожного фінансового року, яку подає ін-
шим інституціям ЄС. Вона публікується в «Official Journal of the 
European Union» разом з відповідями цих інституцій на заува-
ги Європейської рахункової палати. Водночас остання вправі 
будь-коли подавати свої зауваги з окремих питань, зокрема у 
формі спеціальних доповідей, та ухвалювати висновки на про-
хання будь-якої з інших інституцій ЄС. Вона затверджує свої 
щорічні доповіді, спеціальні доповіді або висновки більшістю 
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членів від загального складу. Крім того, на умовах, визначе-
них Внутрішнім регламентом, схваленим Радою ЄС 22 люто-
го 2010 р. і прийнятим Європейською рахунковою палатою 
11 березня 2010 р. (набув чинності 1 червня 2010 р.), що діє у 
редакції від 15 жовтня 2015 р., вона може створювати у своїй 
структурі внутрішні підрозділи – палати (в оригіналі познача-
ються іншим терміном – франц. chambres, англ. chambers, ніж у 
назві цієї інституції) з метою затвердження деяких категорій 
доповідей або висновків, це зумовлено зростанням обсягу ро-
боти у звʼязку з розширенням ЄС.

Європейська рахункова палата є основним елементом у 
системі фінансового контролю ЄС, що послідовно підтверджу-
ється практикою її діяльності, водночас вона допомагає Євро-
парламенту і Раді ЄС здійснювати політичний контроль за ви-
конанням бюджету ЄС. Європейська рахункова палата сприяє 
поліпшенню фінансового управління в ЄС і слугує незалежним 
захисником фінансових інтересів громадян ЄС як «фінансова 
совість» інтеграційного обʼєднання.

Примітно, що «неминучим наслідком утвердження ЄС як 
первинного і незалежного джерела прав є необхідність захи-
сту цих прав від посягань інституцій ЄС. Надзвичайно важли-
во забезпечити захист прав на рівні ЄС, щоб особам не доводи-
лось використовувати захист, передбачений національними 
конституціями, оскільки це призведе до порушення цілісно-
сті правового порядку ЄС. Навіть після отримання цими пра-
вами належного рівня фактичного захисту, безсумнівною для 
ЄС була доцільність їх кодифікації у Біллі про права, а не по-
дальшого існування у неписаному вигляді, навіть попри те, 
що Хартія містить надлишкові права та права, захист яких на 
рівні ЄС є вкрай проблематичним»1. Від стану дотримання Ра-
дою ЄС, Європейською рахунковою палатою, як й іншими ін-
ституціями ЄС, основоположних прав, підтверджених у Хартії 

1 Zetterquist O. The Charter of Fundamental Rights and the European Res 
Publica. The EU Charter of Fundamental Rights: form Declaration to Binding Instru-
ment / ed. by Di Federico G. Dordrecht, Heidelberg, London, New York : Springer, 
2011. P. 3–14. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. Volume 8.
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ЄС 2007 р., значною мірою залежить ефективність їх функці-
онування та системи захисту прав людини в ЄС, утвердження 
європейської ідентичності, зміцнення інтеграційного право-
порядку, що актуалізує дослідження окреслених питань, inter 
alia в аспекті їх консолідуючого потенціалу.
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ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:
ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЕРЕТВОРЕНЬ

Поступове створення децентралізованої країни з дієвим 
місцевим самоврядуванням та ефективною територіальною 
організацією влади передбачено низкою правових актів, зо-
крема й Концепцією реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні1, а серед прі-
оритетів зазначається: надання усім громадам країни рівних 
можливостей розвитку, поступове перетворення їх в успішні; 
створення повноцінного життєвого середовища для грома-
дян, з можливістю отримання якісних та доступних публічних 
послуг; утворення дієвих інститутів прямого народовладдя; 
удосконалення напрацьованих та вироблення нових дієвих 
механізмів узгодження інтересів держави і територіальних 
громад; подальший розвиток законодавчої бази (прийняття 
нових законів щодо децентралізації) з імплементацією зару-
біжного досвіду. Враховуючи важливість законодавчих змін, 
вважали би за доцільне висловити деякі міркування і пропо-
зиції.

Проєкти законів про внесення змін до Конституції Укра-
їни (щодо децентралізації влади), які були розроблені за ос-
танні роки робочими групами з питань конституційних основ 

1 Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/
show/333-2014- %D1 %80 
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організації і здійснення державної влади та децентралізації, 
були відкликані або відхилені, не витримавши критики. Сто-
совно інституту префектури було найбільше зауважень.

Погоджуємось, що реформування сучасної системи управ-
ління необхідно проводити етапами, і для перехідного періо-
ду від існуючої до нової моделі публічного управління, в кра-
їні потрібно передбачити інститут префектури: префекта, з 
очолюваною ним префектурою (чисельністю не більше ніж 
5–10 посадових осіб) на рівні районів і областей, з повнова-
женнями, які би стосувались:

по-перше, загальнонаціональних інтересів (зокрема, сто-
совно культурно-просвітницької політики); 

по-друге, координації діяльності територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади; 

по-третє, спрямування та організацію діяльності цих ор-
ганів та органів місцевого самоврядування в умовах воєнно-
го чи надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації 
тощо. 

Тобто, інститути префектури не мають замінити (відтво-
рити) районні та обласні державні адміністрації, в іншому ви-
падку це нівелює головний сенс всієї реформи.

Вважаємо за доцільне також звернути увагу на контроль-
ні функції префектур. Вони не мають витіснити чи виклю-
чити діяльність інститутів громадянського суспільства, на 
які також покладаються функції, як: нагляд за дотриманням 
Конституції і законів України органами місцевого самовряду-
вання, територіальними органами центральних органів ви-
конавчої влади; забезпечення виконання бюджетів, місцевих 
та державних програм тощо. Тобто, прописуючи компетенції 
префектур, на законодавчому рівні не має бути загальмовано 
процес подальшого розвитку громадянського суспільства та 
його інститутів.

Навіть у перехідний період існує достатньо державних 
і недержавних органів, субʼєктів публічного управління (на-
ділених ефективними механізмами), які можуть виконувати 
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функції нагляду за місцевими та регіональними Радами щодо 
дотримання законодавства, виконання програм і бюджетів. Їх 
здійснюють: 

депутати та постійні комісії, відповідно до Законів Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні»1, «Про статус депу-
татів місцевих рад» та Конституції України;

контрольно-ревізійні управління, аудиторські та інші ор-
гани для перевірки фінансово-господарської діяльності орга-
нів місцевого самоврядування;

органи прокуратури, ДСНС, СБУ, НАБУ, НАЗК, ДБР, ДАБІ, 
Держпродспоживслужба, Держекоінспеція, Держпраці, Упов-
новажена Верховної Ради України з прав людини, агентства, 
агенції та інспекції, які в межах своєї компетенцій контролю-
ють те, що відбувається в місцевих радах;

громадськість, якій законодавчо передбачено найбіль-
ше можливостей, такі закони і підзаконні акти, як: «Про за-
безпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики»: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 03.11.2010 р. № 996; «Про затвердження Порядку спри-
яння проведенню громадської експертизи діяльності орга-
нів виконавчої влади»: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 05.11.2008 р. № 976; «Про інформацію»: Закон України від 
02.10.1992 р. № 2657-XII; «Про звернення громадян»: Закон 
України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР та багато інших.

Отже, прописуючи повноваження префектур, особливо 
щодо контролю за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання, потрібен зважений підхід, аби не допустити узурпації 
влади.

Розробляючи законопроєкт «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо децентралізації влади)», було б доціль-
но одночасно запропонувати проєкти законів щодо префек-
тур, нову редакцію закону про місцеве самоврядування та про 

1 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 
21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/280/ 
97- %D0 %B2 %D1 %80/page6 
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адміністративно-територіальній устрій. Вони мають бути все-
бічно обговорені на лише у Комітетах ВР з експертами, але й 
громадськістю1.

Політика держави, її органів влади має бути спрямована 
на створення умов та всебічну підтримку громадськості, ак-
тивних, небайдужих громадян, їхніх ініціатив, на розкриття 
потенціалу сінергії у розвʼязанні багатьох суспільно значущих 
питань. У цьому і полягає сутність народовладдя, на якому 
акцентована увага уряду і Парламенту. Виконання завдання 
можливо завдяки створенню багаторівневого управління, що 
є важливої складовою процесу децентралізації в Україні.

1 Шаульська Г. М. Механізми взаємодії громадськості з органами публіч-
ної влади в Україні : монографія / за заг. ред. Т. В. Мотренка. Київ : Інститут 
законодавства Верховної Ради України, 2018. 200 с. URL: http://delta.e-autopay.
com/buy/369804
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