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ISSUE OF CONSTITUTIONALITY OF UNIFICATION OF 
TERRITORIAL COMMUNITIES IN ACCORDANCE TO PROSPECTIVE 
PLANS OF FORMATION OF THEIR TERRITORIES 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Добровільне об’єднання територіальних громад є однією з важливих сучасних форм органі-
зації місцевого самоврядування в контексті децентралізації публічної влади в Україні. Водночас наприкінці 2020 року 
була оскаржена конституційність умов добровільного об’єднання територіальних громад. У зв’язку із цим існує необ-
хідність аналізу конституційності об’єднання територіальних громад відповідно до перспективних планів формування 
територій громад. Методи. Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед 
яких формально-юридичний, за яким визначено конституційність об’єднання територіальних громад відповідно до 
затверджених урядом перспективних планів; системно-структурний – охарактеризовано добровільне об’єднання те-
риторіальних громад як форму та гарантію місцевого самоврядування; логіко-семантичний – розкрито сутність доб-
ровільності об’єднання територіальних громад. Метою роботи є поглиблений аналіз питання конституційності чинно-
го законодавства з приводу добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до затверджуваних урядом 
перспективних планів формування територій громад, характеристика викладеної у конституційному поданні від 
16.10.2020 р. № 04-02/6-440 аргументації щодо його неконституційності, а також обґрунтування напрямків удоскона-
лення конституційно-правових засад добровільного об’єднання територіальних громад. Результати. Встановлено, 
що нинішня конституційна неврегульованість питань добровільного об’єднання територіальних громад уможливлює 
їх законодавче зобов’язання керуватися затвердженим урядом перспективним планом формування територій гро-
мад. Це має на меті запобігання формуванню неспроможних територіальних громад із дотаційними бюджетами та 
загалом не суперечить добровільності об’єднання територіальних громад, адже безпосереднє прийняття рішення 
про таке об’єднання у встановлених законом межах здійснюється саме місцевими радами. Різні форми участі тери-
торіальних громад у підготовці перспективних планів формування територій громад мають дістати упорядкування та 
подальшого розвитку, що забезпечить більшу прозорість такої підготовки та врахування інтересів територіальних 
громад. Висновки. Обґрунтовано, що положення п.6 ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону України від 05.02.2015 р. № 157–VIII, 
які встановлюють, що добровільне об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до затверджуваних 
Кабінетом Міністрів України перспективних планів, є такими, що відповідають ст.7, ч.1, 2 ст.8, ч.3 ст.22, ч.1, 3, 4 
ст.140 Конституції України. Законодавчо встановлене право територіальних громад сіл, селищ, міст на добровільне 
об’єднання, хоча й відповідає конституційним засадам і суті місцевого самоврядування, має отримати належне кон-
ституційне закріплення, що сприятиме розвитку, гарантуванню та більшому узгодженню даної форми місцевого са-
моврядування з іншими його елементами та засадами адміністративно-територіального устрою України. Питання 
об’єднання територіальних громад на основі перспективних планів формування їх територій, що фактично впливає 

© Зозуля О.І., 2021 
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на розвиток адміністративно-територіальних одиниць і відносини держави та місцевого самоврядування, повинні бу-
ти відображені і у наразі все ще відсутньому законі про адміністративно-територіальний устрій України. 

Ключові слова: конституційність; об’єднання; територіальні громади; перспективні плани; 
формування територій громад; місцеве самоврядування; Кабінет Міністрів України 

*** 
Problem statement. Voluntary unification of territorial communities is one of the important modern forms of local self-
government in the context of decentralization of public power in Ukraine. At the same time, at the end of 2020, the 
constitutionality of the conditions for voluntary unification of territorial communities was challenged. In this regard, there is a 
need to analyze the constitutionality of the unification of territorial communities under prospective plans for the formation of 
community territories. Methods. To solve the problems of the research, a number of methods of scientific knowledge were 
used, including formal-legal, according to which has been determined the constitutionality of the unification of territorial 
communities in accordance with prospective plans approved by the government; system-structural – voluntary unification of 
territorial communities is characterized as a form and guarantee of local self-government; logical-semantic – the essence of 
voluntary unification of territorial communities is revealed. The purpose of the work is an in-depth analysis of the 
constitutionality of current legislation about the unification of territorial communities under the approval of the government's 
prospective plans for the formation of community territories. Moreover, characterization of the arguments set out in the 
constitutional submission of 16.10.2020 № 04-02/6-440 regarding its unconstitutionality, as well as substantiation of 
directions of improvement of constitutional and legal bases of voluntary unification of territorial communities. Results. It has 
been established that the current constitutional unregulated issues of voluntary unification of territorial communities make it 
possible for them to be legally obliged to be guided by a prospective plan for the formation of community territories approved 
by the government. This is aimed at preventing the formation of insolvent territorial communities with subsidized budgets 
and generally does not contradict the voluntary unification of territorial communities, as local councils directly adopt the 
decision on such unification within the legal limits. Various forms of participation of territorial communities in the preparation 
of perspective plans for the formation of community territories should be streamlined and further developed, which will 
ensure greater transparency of such preparation and taking into account the interests of territorial communities. 
Conclusions. It was reasoned compliance with the provisions of paragraph 6 of Part 1 of Article 4, Part 3 of Article 11 of the 
Law of Ukraine of 05.02.2015 № 157-VIII with Article 7, Parts 1, 2 of Article 8, and Part 3 of Article 22, Parts 1, 3, 4 of Article 
140 of the Constitution of Ukraine. It establishes that the voluntary association of territorial communities is carried out under 
the long-term plans approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The legally established right of territorial communities 
of villages, settlements, cities to voluntary unification, although it corresponds to the constitutional bases and essence of 
local self-government, should receive a proper constitutional settlement, which will promote development, guarantee, and 
greater harmonization of this form of local self-government with its other elements and bases of the administrative-territorial 
structure of Ukraine. The issue of unification of territorial communities based on prospective plans for the formation of their 
territories, which affects the development of administrative-territorial units and relations between the state and local self-
government, should be reflected in the still missing law on the administrative-territorial structure of Ukraine. 

Key words: constitutionality; unification; territorial communities; prospective plans; formation of community 
territories; local self-government; Cabinet of Ministers of Ukraine 

 
Постановка проблеми 

Добровільне об’єднання територіальних гро-
мад є однією з важливих сучасних форм органі-
зації місцевого самоврядування, що актуалізу-
ється в контексті оптимізації та децентралізації 
публічної влади в Україні. Особливістю проце-
дури добровільного об’єднання територіальних 
громад внаслідок змін, передбачених Законом 
України від 05.12.2019 р. № 348–IX [1], є його 
здійснення відповідно до затверджуваних уря-
дом перспективних планів формування терито-
рій громад Автономної Республіки Крим, облас-
ті. Водночас конституційність даних положень 
законодавства була оскаржена до Конституцій-
ного Суду України за конституційним поданням 
51 народних депутатів України від 16.10.2020 р. 

№ 04-02/6-440 [2]. Серед підстав такого оскар-
ження названо порушення конституційних засад 
організації місцевого самоврядування в Україні 
та звуження права територіальних громад на 
добровільне об’єднання. Тому, зважаючи на ва-
жливість забезпечення неухильного дотримання 
Конституції України, постає актуальним аналіз 
конституційності законодавства з приводу доб-
ровільного об’єднання територіальних громад 
відповідно до затверджуваних урядом перспек-
тивних планів формування територій громад. 

Зазначимо, що проблематика конституційно-
правових засад добровільного об’єднання тери-
торіальних громад в Україні раніше вже розгля-
далась у наукових роботах вітчизняних і зарубі-
жних вчених. Зокрема, М.Є. Гайдар досліджу-
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вала проблеми конституційно-правового забез-
печення та сучасні законопроектні ініціативи 
щодо децентралізації та добровільного 
об’єднання територіальних громад в Україні [3]; 
В.В. Клочан, В.О. Мірошник, К.П. Надточий – 
особливості об’єднання територіальних громад 
в Україні [4]; Р.І. Панчишин – принципи 
об’єднання територіальних громад як основи 
конституційності їх утворення [5]; І.Л. Райнін – 
питання добровільного об’єднання територіаль-
них громад регіону [6]. У той же час такі наукові 
праці присвячені здебільшого лише окремим 
засадам і умовам об’єднання територіальних 
громад, комплексно не характеризуючи існуючі 
правила щодо добровільного об’єднання тери-
торіальних громад відповідно до затверджува-
них урядом перспективних планів формування 
територій громад. Відтак, питання належної ролі 
держави та муніципальної влади у процесі 
об’єднання територіальних громад наразі все 
ще залишається дискусійним, не віднайшовши 
належного висвітлення та розв’язання у науко-
вій літературі.  

Щодо правових засад утворення та функціо-
нування територіальних громад (або аналогіч-
них первинних суб’єктів місцевого самовряду-
вання) у європейських та інших країнах, то Жан-
Поль Фаге (Faguet, 2014) досліджував пов’язані 
із цим питання децентралізації та управління на 
місцевому рівні [7]; Л. Феняк (Feniak, 2020) – до-
свід створення добровільного об’єднання тери-
торіальних громад у різних зарубіжних країнах 
[8]; Гай Якана Йомбі, Маунттон Шуайбу та Люсі 
Якана Агуме (Yombi, Chouaïbou & Agoume, 
2019) – особливості децентралізації територіа-
льних громад у Камеруні [9]; А. Левітас (Levitas, 
2018) – практику децентралізації та реформи 
місцевого самоврядування у Польщі [10] тощо.  

Загалом ефективна реалізація політики де-
централізації, дотримання прав та інтересів 
держави і місцевого самоврядування потребує 
поглибленої перевірки питання конституційності 
чинного законодавства з приводу добровільного 
об’єднання територіальних громад відповідно 
до затверджуваних урядом перспективних пла-
нів формування територій громад, характерис-
тики викладеної у конституційному поданні від 
16.10.2020 р. № 04-02/6-440 аргументації щодо 
його неконституційності, а також обґрунтування 
напрямків удосконалення конституційно-
правових засад добровільного об’єднання тери-
торіальних громад, що і є метою статті. Її новиз-

на полягає в обґрунтуванні конституційності 
об’єднання територіальних громад відповідно 
до перспективних планів формування територій 
громад, а також у формулюванні напрямків удо-
сконалення конституційно-правового регулю-
вання засад добровільного об’єднання терито-
ріальних громад. Завданнями статті є аналіз і 
характеристика добровільного об’єднання тери-
торіальних громад як гарантії місцевого само-
врядування, умови дотримання перспективних 
планів формування територій громад Автоном-
ної Республіки Крим, області при об’єднанні те-
риторіальних громад, а також форм їх участі у 
підготовці таких перспективних планів.  
Добровільне об’єднання територіальних 
громад як гарантія місцевого  
самоврядування 

Як відомо, згідно ч.1 ст.140 Конституції Укра-
їни [11] місцеве самоврядування є правом тери-
торіальної громади – "жителів села чи доброві-
льного об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста" – самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. Таким чином, Кон-
ституція України безпосередньо визнає та гара-
нтує принципову можливість "добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох 
сіл". Водночас Конституція України прямо вка-
зує лише на добровільність такого об’єднання 
як його обов’язкову умову й не містить жодних 
інших засад чи умов даного добровільного 
об’єднання (як і не вказує на спеціального 
суб’єкта, який мав би встановити порядок дано-
го добровільного об’єднання). Тому в даному 
контексті слід керуватись положеннями ст.146 
Конституції України (у системному зв’язку з но-
рмами ст.8, ст.19, ч.1 ст.140 Конституції Украї-
ни), за якими "інші питання організації місцевого 
самоврядування… визначаються законом". З 
огляду на це конкретні засади, умови та поря-
док добровільного об’єднання у сільську грома-
ду жителів кількох сіл, як такі, що безпосеред-
ньо не визначені Конституцією України, можуть 
визначатись законами України, не порушуючи 
при цьому загальні конституційні засади місце-
вого самоврядування.  

У свою чергу, до конституційних гарантій міс-
цевого самоврядування не відноситься добро-
вільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, 
міст, можливість чого передбачена не Консти-
туцією України, а Законом України "Про добро-
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вільне об’єднання територіальних громад" від 
05.02.2015 р. № 157–VIII [12] і ч.2 ст.6 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР [13]. З одного бо-
ку, можливість добровільного об’єднання тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст не має на-
лежної конституційної основи і в деяких 
аспектах може розглядатись як така, що не пов-
ністю враховує конституційну модель місцевого 
самоврядування та засади адміністративно-
територіального устрою. Конституційно непе-
редбачене об’єднання територіальних громад 
сіл, селищ, міст фактично змінює конституційну 
систему місцевого самоврядування, одночасно 
змінюючи й зміст системи адміністративно-
територіального устрою України (тим більше за 
відсутності профільного закону про адміністра-
тивно-територіальний устрій). Подібну позицію, 
наприклад, послідовно займає Головне науко-
во-експертне управління Апарату Верховної 
Ради України [14].  

З іншого ж боку, як чітко зауважено у Рішенні 
Конституційного Суду України від 18.06.2002 р. 
№ 12-рп/2002, умови та порядок об’єднання те-
риторіальних громад сіл, селищ і міст, які не 
встановлюються ч.1 ст.140 Конституції України, 
згідно її ст.146 "мають визначатися законом" 
[15]. Отже, встановлення у законодавчий спосіб 
такої форми місцевого самоврядування як доб-
ровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, 
міст відповідає не тільки формальним вимогам 
ст.146 Конституції України, але й конституційно 
окресленій суті місцевого самоврядування як 
права відповідної територіальної громади само-
стійно вирішувати питання місцевого значення.  

При цьому, добровільне об’єднання жителів 
кількох сіл, селищ, міст також є одним із питань 
місцевого значення, яке в контексті ч.1 ст.140 
Конституції України територіальні громади ма-
ють право вирішувати "самостійно" в межах 
Конституції і законів України. Проте Конституція 
України не передбачає інших обмежень (недо-
тримання яких могло би вказувати на порушен-
ня вимог ч.2 ст.8 Конституції України) для зако-
нодавчого регулювання засад і порядку 
добровільного об’єднання жителів кількох сіл, 
селищ, міст. Однією з таких законодавчих за-
сад, наприклад, є вимога об’єднання територіа-
льних громад відповідно до затверджених уря-
дом перспективних планів формування 
територій громад Автономної Республіки Крим, 
області.  

Перспективні плани формування територій 
громад Автономної Республіки Крим, області 
як умова об’єднання територіальних громад 

Згідно п.6 ч.1 ст.4 Закону України від 
05.02.2015 р. № 157–VIII добровільне об’єд-
нання територіальних громад сіл, селищ, міст 
здійснюється з дотриманням такої умови як 
об’єднання "відповідно до перспективних планів 
формування територій громад Автономної Рес-
публіки Крим, області". За своїм формулюван-
ням дана норма має чітко виражений імперати-
вний характер, не допускаючи можливість 
відхилення від її приписів. Логіко-семантичний 
аналіз вищенаведеної норми вказує на те, що 
добровільне об’єднання територіальних гро-
мад безальтернативно здійснюється з дотри-
манням ("відповідно до") перспективних планів 
формування територій громад. З огляду на це 
унеможливлюється законне об’єднання терито-
ріальних громад у разі відсутності такого перс-
пективного плану (хоча це й досить характерно 
для окремих областей) або невідповідності йо-
му намірів територіальних громад, які 
об’єднуються.  

Порівняно з попередньою редакцією законо-
давства необхідність дотримання перспектив-
них планів формування територій громад фак-
тично дійсно звужує можливості та ускладнює 
порядок об’єднання територіальних громад. На 
думку В.М. Гончара, зобов’язання територіаль-
них громад керуватися відповідним перспектив-
ним планом формування територій громад по-
рушує добровільність їх об’єднання [16, с.9]. А 
згідно конституційного подання від 16.10.2020 р. 
№ 04-02/6-440 і Висновку Головного науково-
експертного управління Апарату Верховної Ра-
ди України від 07.10.2019 р. [14] вказане начеб-
то є "зворотнім кроком від децентралізації вла-
ди" і "суперечить ідеології добровільного 
об’єднання територіальних громад". Проте ма-
ємо не погодитись з викладеним, адже безпо-
середнє ухвалення (або не ухвалення) рішення 
про їх добровільне об’єднання залишається са-
ме за місцевими радами. Тим більше, що 
об’єднання територіальних громад суто відпо-
відно до затверджуваних урядом перспективних 
планів формування територій громад згідно По-
яснювальної записки до законопроекту від 
30.09.2019 р. № 2189 [17] має на меті лише за-
побігання формуванню неспроможних територі-
альних громад із дотаційними бюджетами, тим 
самим сприяючи реальному досягненню цілей 
децентралізації в Україні.  

У конституційному поданні від 16.10.2020 р. 
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№ 04-02/6-440 вказується, що ускладнення За-
коном України від 05.12.2019 р. № 348–IX по-
рядку добровільного об’єднання територіальних 
громад (втім як і сама "наявність законодавчо 
встановленого механізму об’єднання територіа-
льних громад") порушує ч.3 ст.22 Конституції 
України, звужуючи зміст "конституційного права 
жителів громади на таке добровільне 
об’єднання". Водночас, оскільки добровільне 
об’єднання територіальних громад не є консти-
туційною гарантією місцевого самоврядування і 
Конституція України безпосередньо не гарантує 
право жителів громади на добровільне 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 
міст, то у даному разі не може йтися про зву-
ження конституційних (основних) прав. У кон-
тексті ч.1 ст.140 Конституції України можна го-
ворити лише про визнання конституційного 
права жителів кількох сіл на добровільне 
об’єднання у сільську громаду, але не про кон-
ституційне регулювання його конкретного зміс-
ту. Тому, враховуючи ст.146 Конституції Украї-
ни, зміст і порядок реалізації даного права 
цілком може не тільки встановлюватись, але й 
змінюватись (звужуватись, розширюватись) на 
законодавчому рівні, не порушуючи ч.3 ст.22 
Конституції України.  
Участь територіальних громад у підготовці 
перспективних планів формування  
територій громад 

Згідно ч.3 ст.11 чинної редакції Закону Украї-
ни від 05.02.2015 р. № 157–VIII перспективний 
план формування територій громад розробля-
ється відповідною обласною державною адміні-
страцією (Радою міністрів Автономної Республі-
ки Крим) і за її поданням затверджується 
Кабінетом Міністрів України. Зауважена В.М. 
Гончаром конституційна невизначеність повно-
важень уряду затверджувати такі перспективні 
плани [16, с.9–10] в контексті п.10 ст.116 Кон-
ституції України не перешкоджає Кабінету Міні-
стрів України здійснювати ці законодавчо вста-
новлені повноваження (незалежно від потреби 
попереднього схвалення перспективних планів 
обласною радою).  

При цьому, порівняно з попередньою редак-
цією законодавства роль органів місцевого са-
моврядування у підготовці перспективного пла-
ну формування територій громад була знижена. 
Так, у конституційному поданні від 16.10.2020 р. 
№ 04-02/6-440 позбавлення обласної ради 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим) 
повноважень схвалювати перспективний план 

формування територій названо "порушенням 
основоположного порядку здійснення місцевого 
самоврядування територіальними громадами" 
та основ верховенства права.  

На нашу ж думку, законодавче вилучення 
потреби схвалення перспективного плану фор-
мування територій обласною радою, Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим (попри його 
неналежну обґрунтованість) не суперечить кон-
ституційним засадам місцевого самоврядування 
(а отже й не порушує ст.7, 8 Конституції Украї-
ни), оскільки це питання не лише перебуває за 
межами конституційного регулювання порядку 
здійснення місцевого самоврядування, але й не 
порушує принципу добровільності об’єднання 
територіальних громад.  

Адже сутність добровільності об’єднання 
насамперед полягає у вільному волевиявленні 
територіальних громад як юридичній підставі 
для їх об’єднання, а не в абсолютній правовій 
необмеженості з боку держави свободи розсу-
ду територіальних громад (щодо того які те-
риторіальні громади і як можуть об’єдну-
ватись). У Рішенні Конституційного Суду Украї-
ни від 18.06.2002 р. № 12-рп/2002 також наго-
лошено, що питання об’єднання територіальних 
громад має вирішуватись з урахуванням воле-
виявлення їх членів, яке здійснюється згідно з 
законом [15]. Тобто в контексті ч.1, 3 ст.140 
Конституції України питання об’єднання терито-
ріальних громад де-юре вирішується ними са-
мостійно в межах і порядку, встановленим про-
фільним Законом України від 05.02.2015 р. 
№ 157–VIII.  

До того ж підготовка та затвердження перс-
пективного плану формування територій громад 
Автономної Республіки Крим та областей є пи-
танням не суто місцевого, але й загальнодер-
жавного значення, маючи відношення до розви-
тку адміністративно-територіальних одиниць, 
регіонального розвитку, організації різних на-
прямків державної діяльності, відносин держави 
та місцевого самоврядування. Приналежність 
добровільного об’єднання територіальних гро-
мад до питань саме адміністративно-правового 
устрою визнається і у конституційному поданні 
від 16.10.2020 р. № 04-02/6-440. Тому подібні 
питання оптимізації адміністративно-терито-
ріального устрою за відсутності профільного 
закону обґрунтовано належать до предмету ві-
дання вищого органу в системі органів виконав-
чої влади. Водночас навіть за умови вилучення 
потреби схвалення обласною радою, Верхов-
ною Радою Автономної Республіки Крим перс-
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пективного плану формування територій громад 
його підготовка здійснюється спільно представ-
никами місцевих органів виконавчої влади та 
муніципальної влади. На це чомусь взагалі не 
звертається увага у конституційному поданні від 
16.10.2020 р. № 04-02/6-440.  

Так, згідно Методики формування спромож-
них територіальних громад (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214 [18]) 
розробка відповідною обласною державною 
адміністрацією (Радою міністрів Автономної Ре-
спубліки Крим) проекту перспективного плану 
формування територій громад має відбуватись 
"із залученням представників органів місцевого 
самоврядування, органів самоорганізації насе-
лення та громадськості". Крім того, передбачено 
включення їх представників до складу робочої 
групи з розроблення проекту перспективного 
плану, а також проведення консультацій з пред-
ставниками органів місцевого самоврядування 
та їх асоціацій. Зазначені форми участі терито-
ріальних громад та органів місцевого самовря-
дування у підготовці перспективного плану за-
безпечують відкритість та прозорість такої 
підготовки та врахування інтересів територіаль-
них громад.  

Також не можна погодитись з конституційним 
поданням від 16.10.2020 р. № 04-02/6-440 і Ви-
сновком Головного науково-експертного управ-
ління Апарату Верховної Ради України від 
07.10.2019 р. [14], що об’єднання територіаль-
них громад відповідно до затверджуваних уря-
дом перспективних планів формування терито-
рій громад "конфліктує" з ч.6 ст.4 Європейської 
хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985 
р. [19]. Адже дана норма передбачає лише про-
ведення консультацій "у міру можливості своє-
часно і належним чином" з органами місцевого 
самоврядування у процесі планування та прий-
няття рішень щодо всіх питань, які безпосеред-
ньо них стосуються. Такі консультації та інші 
форми участі представників органів місцевого 
самоврядування (конкретні вимоги до змістов-
ності та періодичності яких Європейська хартія 
місцевого самоврядування не висуває), як вище 
вже вказувалось, прямо передбачені при роз-
робці проекту перспективного плану формуван-
ня територій громад. Крім того, самостійне 
прийняття територіальними громадами рішення 
про об’єднання і участь їх представників у роз-
робці проекту перспективного плану формуван-
ня територій громад свідчать про дотримання 
ст.5 Європейської хартії місцевого самовряду-
вання від 15.10.1985 р., яка забороняє зміну те-
риторіальних кордонів органів місцевого само-

врядування без попереднього з’ясування думки 
місцевих громад.  

У конституційному поданні від 16.10.2020 р. 
№ 04-02/6-440 згадується й невідповідність п.6 
ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону України від 05.02.2015 
р. № 157–VIII ч.4 ст.140 Конституції України, 
проте жодного обґрунтування щодо цього фак-
тично не наводиться. Водночас наголосимо, що 
повноваження обласної ради схвалювати перс-
пективний план формування територій, які були 
вилучені Законом України від 05.12.2019 р. № 
348–IX, не є невід’ємною складовою конститу-
ційної функції обласних рад представляти спі-
льні інтереси територіальних громад сіл, селищ 
та міст. 
Висновки 

1. Положення п.6 ч.1 ст.4, ч.3 ст.11 Закону 
України від 05.02.2015 р. № 157–VIII, які встано-
влюють, що добровільне об’єднання територіа-
льних громад здійснюється відповідно до за-
тверджуваних Кабінетом Міністрів України 
перспективних планів, є такими, що відповіда-
ють ст.7, ч.1, 2 ст.8, ч.3 ст.22, ч.1, 3, 4 ст.140 
Конституції України.  

2. Законодавчо встановлене право територі-
альних громад сіл, селищ, міст на добровільне 
об’єднання, хоча й відповідає конституційним 
засадам і суті місцевого самоврядування, по-
винно дістати належне конституційне закріп-
лення, що сприятиме розвитку, гарантуванню та 
більшому узгодженню даної форми місцевого 
самоврядування з іншими його елементами та 
засадами адміністративно-територіального уст-
рою України.  

3. Нинішня конституційна неврегульованість 
питань добровільного об’єднання територіаль-
них громад уможливлює їх законодавче зо-
бов’язання керуватися затвердженим урядом 
перспективним планом формування територій 
громад. Це має на меті запобігання формуван-
ню неспроможних територіальних громад із до-
таційними бюджетами та загалом не суперечить 
добровільності об’єднання територіальних гро-
мад, адже безпосереднє прийняття рішення 
(тобто вільне волевиявлення) про таке 
об’єднання у встановлених законом межах здій-
снюється саме місцевими радами.  

4. Різні форми участі територіальних громад 
у підготовці перспективних планів формування 
територій громад мають дістати упорядкування 
та подальший розвиток, що забезпечить більшу 
прозорість такої підготовки та врахування інте-
ресів територіальних громад. 
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5. Питання об’єднання територіальних гро-
мад на основі перспективних планів формуван-
ня їх територій, що фактично впливає на розви-
ток адміністративно-територіальних одиниць і 
відносини держави та місцевого самоврядуван-
ня, мають бути відображені і у наразі все ще 
відсутньому законі про адміністративно-тери-
торіальний устрій України.  

Конфлікт інтересів 
Автор заявляє про відсутність конфлікту ін-

тересів. 
Вираз вдячності 

Дослідження виконано ініціативно та не 
отримало будь-якого фінансування. 
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OF CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE:  
GENERAL THEORETICAL ISSUES 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Інтерпретаційно-правова діяльність Конституційного Суду України необхідна для реалізації 
стратегічного курсу держави, а правові позиції, сформовані в процесі її здійснення виступають важливим інструмен-
том для реалізації конституційних положень та забезпечення законності в цьому процесі, що й зумовлює їх поглиб-
лений аналіз. Метою статті є обґрунтування правової природи інтерпретаційно-правових позицій Конституційного 
Суду України, зокрема: сучасного розуміння поняття "правові позиції", співвідношення понять "юридичні позиції", 
"правові позиції"; "інтерпретаційно-правові позиції Конституційного Суду України"; стан функціонування інтерпрета-
ційно-правових позицій Конституційного Суду України та пропозиції щодо його вдосконалення. Методи. Для вирі-
шення завдань зумовлених метою дослідження використано відповідний методологічний інструментарій. Діалектич-
ний підхід дав змогу розглядати інтерпретаційно-правові позиції Конституційного Суду України в їх розвитку, 
взаємодії, взаємопов'язаності, а діяльнісний – через соціально значущі дії суб'єктів. Використовувався й потребовий 
підхід для виявлення суспільних потреб в правових позиціях загалом. Аналіз документів як прийом соціологічної ме-
тодології дав змогу виявити проблем формування, об'єктивації, реалізації інтерпретаційно-правових позицій Консти-
туційного Суду. За допомогою теоретико-юридичного методу як способу пізнання державно-правових явищ отрима-
но реальні правові знання про інтерпретаційно-правові позиції Конституційного Суду України, уточнено 
загальнотеоретичний понятійно-категоріальний апарат. Результати. Обґрунтовано правову природу інтерпретацій-
но-правових позицій Конституційного Суду України. Висновки. За результатом аналізу поглядів висловлених на ро-
зуміння поняття правових позицій уточнено їх основні характеристики, виявлення яких дало змогу сформулювати 
визначення їх поняття як об'єктивно аргументованих нормативно-, інтерпретаційно- та індивідуально-правових при-
писів, що об'єктивуються у відповідних правових актах. З огляду на важливу роль в процесі офіційного тлумачення 
норм Конституції пропонуємо внести зміни до ст.92 Закону України "Про Конституційний Суд України" від 
13.07.2017 р. № 2136–VIII, в частині заміни терміну "юридична позиція" на термін "інтерпретаційно-правова позиція 
Конституційного Суду України"; легалізувати поняття інтерпретаційно-правової позиції Конституційного Суду Украї-
ни" як об'єктивно аргументованих інтерпретаційно-правових приписів, що мають формально-обов'язковий характер і 
забезпечують однотипне розуміння змісту норм Конституції України; закріпити порядок формування і застосування 
інтерпретаційно-правових позицій Конституційного Суду України, зокрема й тих, які були розвинуті чи конкретизовані, 
змінені в наступних актах Суду. 

Ключові слова: Конституційний Суд України; правові позиції; юридичні позиції; правова аргументація; 
інтерпретаційно-правові позиції Конституційного Суду України; інтерпретаційно-правова діяльність 
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Problem statement. The interpretive and legal activity of the Constitutional Court of Ukraine is necessary for the 
implementation of the strategic course of the state, and the legal positions formed in the process of its implementation are 
an important tool for implementing constitutional provisions and ensuring legality in this process, which determines their in-
depth analysis. Purpose. The purpose of this article is to substantiate the legal nature of the interpretative and legal 
positions of the Constitutional Court of Ukraine, in particular: modern understanding of the concept of "legal positions", the 
relationship between the concepts of "legal positions", "legal positions"; the state of functioning of the interpretive and legal 
positions of the Constitutional Court of Ukraine and proposals for its improvement. Methods. Appropriate methodological 
tools were used to solve the problems conditioned by the purpose of the research. The dialectical approach made it possible 
to consider the interpretive and legal positions of the Constitutional Court of Ukraine in their development, interaction, 
interconnectedness, and activity – through the socially significant actions of the subjects. The necessary approach was also 
used to identify public needs in legal positions in general. The analysis of documents as a method of sociological 
methodology made it possible to identify problems of formation, objectification, and implementation of interpretive and legal 
positions of the Constitutional Court. With the help of the theoretical and legal method as a way of cognition of state and 
legal phenomena, real legal knowledge about the interpretive and legal positions of the Constitutional Court of Ukraine was 
obtained, the general theoretical conceptual and categorical apparatus was specified. Results. The legal nature of the 
interpretive and legal positions of the Constitutional Court of Ukraine is substantiated. Conclusions. Because of the 
analysis of the views expressed on the understanding of the concept of legal positions, their main characteristics are 
clarified, the identification of which allowed formulating the definition of their concept as objectively substantiated normative, 
interpretative, and individual legal prescriptions objectified in relevant legal acts. Given the important role in the process of 
official interpretation of the Constitution, we propose to amend Art. 92 of the Law of Ukraine "On the Constitutional Court of 
Ukraine" of 13.07.2017 No. 2136–VIII, in terms of replacing the term "legal position" with the term "interpretive and legal 
position of the Constitutional Court of Ukraine"; to legalize the notion of the interpretative-legal position of the Constitutional 
Court of Ukraine "as objectively substantiated interpretative-legal prescriptions, which have a formally obligatory character 
and provide the same understanding of the content of the norms of the Constitution of Ukraine; to consolidate the procedure 
for the formation and application of interpretative and legal positions of the Constitutional Court of Ukraine, including those 
that have been developed or specified, changed in subsequent acts of the Court. 

Key words: Constitutional Court of Ukraine; legal positions; legal positions; legal argumentation; interpretative-
legal positions of the Constitutional Court of Ukraine; interpretative-legal activity 

 
Постановка проблеми 

За допомогою інтерпретаційно-правових 
правових позицій Конституційного Суду України 
відбувається процес безпосереднього застосу-
вання норм Конституції України. Незважаючи на 
важливість означеної інтерпретаційно-правової 
діяльності Конституційного Суду України, після 
прийняття нового Закону України "Про Консти-
туційний Суд України" від 13.07.2017 р. № 2136–
VIII спостерігається відсутність рішень із офіцій-
ного тлумачення Конституції України. Але така 
діяльність є витребуваною для реалізації стра-
тегічного курсу держави, а сформовані правові 
позиції в процесі її здійснення є важливим ін-
струментом підвищення ефективності реалізації 
конституційних положень та забезпечення за-
конності у цьому процесі; результатом прове-
дення своєрідної ревізії в системних зв'язках 
правових норм, зв'язках субординації. 

Правові позиції щодо діяльності Конституцій-
ного Суду України в останні роки розглядались 
В. Бринцевим у контексті судового конституціо-
налізму в Україні [1]; А. Селівановим із доктри-
нального верховенства та незмінюваності пра-
вових позицій Конституційного Суду України [2]; 

Л. Луць із аргументації в судових правових по-
зиціях [3]; Т. Хмарук із незмінюваності правових 
позицій Конституційного Суду України [4]; С. 
Шевчук із загальнотеоретичних проблем норма-
тивності актів судової влади [5] та інших.  

В зарубіжній літературі Дж. Діксон (Dickson, 
2016) правові позиції розглядає в контексті ро-
зуміння інтерпретації та узгодженості правових 
аргументів у ній [6]; М. Зірк-Садовський (Zirk-
Sadowski, 2012) – в контексті дериваційної тео-
рії інтерпретації [7]; О. Амман (Ammann, 2019) – 
стосовно діяльності судів щодо тлумачення 
міжнародного права [8] та іншому. 

При цьому поняття "інтерпретаційно-правові 
позиції Конституційного Суду України", поняття 
"правові позиції" його співвідношення з "юриди-
чні позиції" все ще залишаються дискусійними.  

Тому метою статті є з'ясування інтерпрета-
ційно-правових позицій Конституційного Суду 
України. Її завданнями є з'ясувати сучасне ро-
зуміння поняття "правові позиції", "інтерпрета-
ційно-правові позиції Конституційного Суду Ук-
раїни"; виявити співвідношення понять "правові 
позиції", "юридичні позиції"; з'ясувати стан впо-
рядкування функціонування інтерпретаційно-
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правових позицій Конституційного Суду України 
та сформулювати пропозиції щодо його удоско-
налення. Новизна роботи полягає у виявленні 
правової природи інтерпретаційно-правових 
позицій Конституційного Суду України, уточнен-
ні ознак та понять "правова позиція", "правова 
позиція Конституційного Суду України". 
Правові позиції: сучасне розуміння 

Деякими авторами, зокрема С. Алексеєвим, 
В. Зорькіним, Б. Малишевим вживалося поняття 
"правоположення", яке було сформоване для 
опосередкованого визнання правотворчого ха-
рактеру судової практики того часу. Західна 
правова наука не оперує поняттям "правополо-
ження" – нині це поняття вживається як синонім 
поняття "правова позиція".  

В сучасний період поняття "правові позиції" є 
доволі витребуваним, як в юридичній теорії, так 
і в практиці, загальновизнаним у вітчизняній на-
уці, зокрема конституційного права, але з різни-
ми підходами до його розуміння.  

За цими підходами під правовими позиціями, 
на думку П. Ткачук, розуміються певні правові 
погляди, певне розуміння правової ситуації [9, 
с.10]; А. Гринева – оцінка правової реальності, 
система правових аргументів, що лежать в ос-
нові законотворчої, судової та іншої правоза-
стосовної діяльності; логіко-мовні конструкції, 
що виражають відношення суб'єкта до правових 
явищ і процесів [10, с.9]; Ю. Тихомирова – оцін-
ка актів і дій в одній колізійній ситуації, стійко 
повторювана в аналогічних ситуаціях, діях і ак-
тах [11, с.73]; В. Степанкова – усвідомлена, мо-
тивована і публічно виражена (продемонстро-
вана) переконаність суб'єкта (суб'єктів) в 
істинності свого розуміння проблем правової 
дійсності, їх окремих форм і проявів, шляхів 
ефективного вирішення. Правова позиція пос-
тає як специфічний соціальний орієнтир, який 
вказує вектор провідних тенденцій в юридичній 
сфері [12, с.8]; В. Карташова – відповідним чи-
ном усвідомлене, мотивоване і зовні виражене 
положення щодо дозволу того чи іншого юриди-
чного питання, ситуації й іншого [13, с.234].  

Наведені визначення хоча й різнобічні, але 
заслуговують на увагу, оскільки в сукупності ро-
зкривають сутність такого явища як правові по-
зиції, визначають мету їх створення і призна-
чення. 

Разом із тим, в юридичній літературі вислов-
люються погляди й щодо такого важливого пи-
тання, як розуміння судово-правових позицій з 
кута зору обґрунтування таких приписів право-
вими аргументами.  

Так, у цьому контексті термін "судово-правові 
позиції" розглядається як частина судового рі-
шення, що складається з системи аргументів. 
При цьому зауважується, що правові позиції 
самі по собі не є джерелом права, а судові рі-
шення, в яких вони зафіксовані, об'єктивують 
нормативно-правові або правороз'яснювальні 
приписи або ж приписи, встановлюють критерії 
однакового правозастосування. З метою обґру-
нтування таких приписів, як вказує Л. Луць, вико-
ристовуються в основному правові аргументи, 
що істотно звужує коло прийомів, які встановлю-
ють істинність тезових положень й обґрунтова-
ність доцільності таких приписів, доказ їх важли-
вості у відповідних життєвих ситуаціях, перевагу 
в порівнянні з іншими положеннями [3, с.22].  

Разом із тим в деяких сформульованих по-
няттях "правова позиція", акцентовано увагу на 
тому, на думку Б. Бляхман, що це результат 
оцінки фактів станів з боку суб'єктів правовідно-
син, яка відбувається на основі їх внутрішнього 
переконання, оскільки правова позиція є проду-
ктом розумової діяльності людини, перш за все, 
професіонала [14, с.74–81]. В основі такого ви-
значення лежить ідея, що під впливом внутріш-
нього психічного стану суб'єкта обумовленого 
відношенням до обставин вибудовується версія 
істинності прийнятого рішення. Подібні розумін-
ня правових позицій не відображають їх об'єк-
тивності. Питання аргументації та вибору аргу-
ментів є дуже важливими для процесу 
формування правових позицій в загальному їх 
розумінні. Адже аргументація правових позицій 
здійснюється через побудову її тексту, який міс-
тить тезу та правові підстави аргументації.  

Деякі автори наводять низку ознак цього 
явища, але найважливішою ознакою, її стриж-
нем, вважають структурованість змісту думки на 
основі правової ідеї. В її основі лежить наступна 
логіка: певні фактичні дані, які виявляють необ-
хідність правового регулювання, пропонується 
відрегулювати відповідно до будь-якого прин-
ципу, якщо відносини вже регулюються юриди-
чними нормами, нерідко пропонується більш 
досконале юридичне опосередкування [15, 
с.25–26]. 

Все це свідчить про дискусійність розуміння 
поняття "правові позиції" в юридичній науці, але 
з іншого боку аналіз цього явища дозволив уто-
чнити основні його характеристики. Насампе-
ред, правові позиції є: частиною правового акта; 
вони формуються уповноваженими на правот-
ворчу, інтерпретаційно-правову чи правозасто-
совну діяльність суб'єктами; створюються за-
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вдяки системі об'єктивних правових аргументів; 
є основою для формування нормативно-
правових, інтерпретаційно-правових та індиві-
дуально-правових приписів, що мають форма-
льно-обов'язковий характер; об'єктивуються в 
правотворчих, інтерпретаційно-правових, пра-
возастосовних актах. 

Відповідно, правові позиції – це об'єктивно 
аргументовані нормативно-, інтерпретаційно-, 
та індивідуально-правові приписи, що об'єкти-
вуються у відповідних правових актах [16].  
Правові позиції Конституційного Суду  
України чи юридичні? 

В юридичній літературі ще донедавна це 
явище в діяльності Конституційного Суду Украї-
ни позначалося терміном "правові позиції", в 
широкому його розумінні за різними підходами, 
які свідчать про дискусійність наукових поглядів.  

Так, С. Шевчук, 2008 їх трактував як такі, що 
вироблені в ході діяльності Конституційного Су-
ду України і є результатом розкриття змісту 
норм права, мають нормативну силу [5, с. 39]; 
П. Ткачук – як результат діяльності Конституцій-
ного Суду у формі висновків, роз'яснень, право-
положень, доктрин, в яких міститься тлумачення 
неявного смислу закону, правова оцінка або 
правове визначення, сукупність правових уяв-
лень і знань щодо вирішення конкретної ситуа-
ції, які є обов'язковими для всіх суб'єктів право-
відносин [9, с.10]; Г. Христова – як результат 
системного тлумачення Конституційним Судом 
України законів та Конституції України, який у 
концентрованому вигляді виражає не тільки "бу-
кву", а й "дух" відповідних законодавчих поло-
жень, має загальнообов'язковий, нормативний 
характер і міститься в усіх видах його актів, окрім 
внутрішньо організаційних, може коригуватися 
органом конституційного контролю за умови істо-
тних змін у законодавстві та правовій системі, 
загалом, зумовлених соціально-політичними пе-
ретвореннями в державі [17, с.54].  

Висловлювалися також міркування, напри-
клад, В. Бринцевим, що правові позиції можуть 
застосовуватися на практиці разом чи окремо 
від положення Конституції або закону України, 
яке було ним витлумачено, оскільки закріплені в 
його актах положення мають правове значення 
для регулювання суспільних відносин [1, с.135–
195]; А. Селівановим, що вони відображають 
регулятивну, а точніше, функцію корегування, 
яку здійснює Суд щодо законів, указів Президе-
нта України та постанов уряду, коли закон, нор-
ма або навіть нормативний акт, у цілому, вилу-

чається з правової системи. З огляду на зміст 
правових позицій вони можуть бути наявні як у 
мотивувальній, так і в резолютивній частинах 
рішення [2, с.50]. 

Втім сучасне законодавство вже не викорис-
товує термін "правові позиції". Закон України 
"Про Конституційний Суд України" від 
13.07.2017 р. № 2136–VIII ввів в обіг термін 
"юридична позиція" і надав Конституційному 
Суду України повноваження щодо офіційного 
тлумачення тільки Конституції України.  

А це все викликає потребу в з'ясуванні спів-
відношення понять "правові позиції" та "юриди-
чні позиції". 

Насамперед, потрібно виявити етимологічну 
сутність термінів "юридичний", "правовий". В 
мовних словниках розуміння терміну "юридич-
ний" зводиться до такого значення: це пов'яза-
ний із законодавством, правовими нормами і 
практичним їх застосуванням [18, с.615]; такий, 
що відповідає законам, праву, вимогам законо-
давства; такий, що має офіційне право на що-
небудь; такий, що відноситься до роботи юрис-
та, юристів [19, с.1529].  

А термін "правовий" розуміється як такий, що 
стосується права [18, с.507]. 

Слід звернути увагу й на рішення Конститу-
ційного Суду України від 02.11.2004 р. № 15-
рп/2004 у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень 
статті 69 Кримінального кодексу України (спра-
ва про призначення судом більш м'якого пока-
рання) де серед іншого вказано, що "…право не 
обмежується лише законодавством як однією з 
його форм…" [20]. 

В літературі "право" (позитивне право), за-
звичай, розуміється як система встановлених, 
або санкціонованих державою загальнообов'яз-
кових правил (норм) поведінки [18, с.506]. А, 
позиція – як точка зору, ставлення до чого-
небудь, що визначає характер поведінки [18].  

Втім, ці терміни використовуються як слово-
сполучення: правові позиції, юридичні позиції, 
що позначають близькі за змістом, але самос-
тійні явища. 

В юридичній літературі більш вживаним є 
поняття "правові позиції". Втім, Т. Хмарук ви-
словлює погляди, що ці поняття є аналогічні за 
змістом, відображають ідентичні за своєю пра-
вовою природою рішення органу конституційної 
юрисдикції, а тому їх можна вважати синоніма-
ми [4, с.167].  

З огляду на це, слова "юридичний" і "право-
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вий" не тотожні, але близькі за змістом. Поняття 
"правовий" ширше, й охоплює собою поняття 
"юридичний". Стосовно до умовиводу, що міс-
титься в результативному акті інтерпретаційно-
правової форми, слід застосовувати термін 
"правова позиція". Адже в ході інтерпретаційно-
правової діяльності відбувається складний про-
цес аргументованого взаємоузгодження та ада-
птації юридичних конструкцій з позаінституцій-
ними формами існування права в межах 
політико-юридичного ідеалу сучасної держави 
Україна, внаслідок чого виробляється точка зо-
ру, яка визначає характер поведінки суб'єкта 
уповноваженого на виконання функцій держави 
в тій чи іншій правовій формі як правової. Зве-
дення правової позиції до юридичної веде до 
звуження кола засобів аргументації у процесі 
встановлення змісту норм права. У межах юри-
дичної аргументації застосовуються лише спе-
ціальні правові засоби, закріплені у джерелах 
права, а у межах правової аргументації – окрім 
правових, ще й інші соціальні засоби (інколи і не 
лише соціальні), завдяки яким обґрунтовується 
чи спростовується істинність правових поло-
жень. Така аргументація застосовується, зокре-
ма, Європейським судом з прав людини, що до-
зволяє його рішення використовувати як 
правотлумачні судові прецеденти для обґрунту-
вання, мотивації змісту будь-яких інших право-
вих актів, зокрема рішень національних судів. 

А тому вживаний законодавцем термін "юри-
дичні позиції" звужує його зміст, зокрема, в час-
тині застосування лише юридичних аргументів, 
на підставі яких вони формуються [16].  

Інтерпретаційно-правова практика ж інших 
держав свідчить про використання правових 
аргументів (зокрема і соціальних) в широкому їх 
розумінні.  

У вітчизняній практиці також наголошується на 
важливості використання правових аргументів. 

Як зазначається в окремій думці судді М.І. 
Мельника (Висновок Конституційного Суду Ук-
раїни № 3-в/2018) [21], значення акту органу 
конституційної юрисдикції полягає не лише в 
його резолютивній частині, а й у тій аргумента-
ції, яку суд наводить для її обґрунтування, і яка 
засвідчує рівень (належність) здійсненого ним 
конституційного контролю. Повноцінна аргумен-
тація (переконлива, повна та зрозуміла), на від-
міну від набору прописних формальностей, збі-
льшує юридичну вагомість і суспільну цінність 
акту Суду.  

Видається, що використання поняття правові 
позиції є більш доцільним, зокрема і в межах 

цього дослідження.  
Інтерпретаційно-правові позиції  
Конституційного Суду України 

Важливим є і аналіз правових позицій Кон-
ституційного Суду України, щодо яких в юриди-
чній літературі висловлюються різні позиції. 

Так, як зазначає Х. Приходько, правові пози-
ції, зокрема, Конституційного Суду України, мо-
жна визначити як систему концептуальних пос-
лідовних, взаємоузгоджених висновків, правопо-
ложень, умовиводів, аргументів і заперечень 
Конституційного Суду України, сформульованих 
на підставі Конституції та законів України та з 
урахуванням загальновизнаних правових цінно-
стей, конституційних принципів і міжнародних 
стандартів, у межах законодавчо визначених 
повноважень і в порядку конституційного прова-
дження [22, с.44]; як зазначає І. Шевчук, це ре-
зультат офіційного тлумачення правових норм й 
характеризуються правовим змістом, загально-
обов'язковістю, нормативністю. Правові позиції 
містяться у рішеннях, висновках і ухвалах Кон-
ституційного Суду України [23, c.1064].  

Висловлюються й протилежні думки, в яких 
висловлюються міркування про те, що не можна 
погодитися з досить поширеною в наукових ко-
лах думкою, що правові позиції Конституційного 
Суду України можуть бути сформульовані в 
будь-якому його акті, в тому числі у процесуа-
льних ухвалах і навіть в окремій думці судді 
(А. Головін) [24, c.216], а також довільним зрів-
няння юридичної сили процесуальних ухвал та 
сформульованих у них правових позицій з пра-
вовими позиціями, викладеними у рішен-
нях/висновках Конституційного Суду України, 
оскільки вони за своєю юридичною силою сут-
тєво відрізняються (В. Овчаренко) [25, c.62–63]. 
І такі зауваження обґрунтовуються тим, що рі-
шення/висновок приймається на пленарному 
засіданні, що є повноважним за умови участі не 
менше 12 суддів, за умови, що його підтримала 
кваліфікована більшість конституційного складу 
Конституційного Суду України (не менше 10 су-
ддів). Натомість процесуальні ухвали мають 
проміжний характер, тобто є результатом заве-
ршення певної стадії провадження і, як правило, 
приймаються простою більшістю від присутніх 
на засіданні суддів Конституційного Суду Украї-
ни, і тому роз'яснення, поняття, доктрини або 
дефініції, що містяться в цих актах, не можуть 
відображати колективну думку органу конститу-
ційної юрисдикції. Правові позиції Конституційно-
го Суду України де-факто ототожнюються з його 
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офіційною думкою (сукупним продуктом окремих 
думок щодо правових питань, які відіграють роль 
групового правового світогляду), то такий статус 
можуть мати лише ті роз'яснення, догми, концеп-
ції, поняття чи дефініції, що схвалені встановле-
ною законом більшістю від конституційного скла-
ду Конституційного Суду України.  

І. Домбровський та В. Гергелійник наголошу-
ють на невизначеності, зокрема поняття "пра-
вова позиція Конституційного Суду України"; 
"юридична (правова) сила правової позиції Су-
ду"; "процедурно-процесуальний порядок фор-
мулювання та перегляду правових позицій Су-
ду" [26, c.140].  

Аналіз такого явища як інтерпретаційно-
правові позиції Конституційного Суду України 
дозволив уточнити його основні ознаки. Насам-
перед, як ми вказували, вони "є частиною (мо-
тивувальною чи/та резолютивною) рішення 
Конституційного Суду України; формуються 
уповноваженим на інтерпретаційно-правову ді-
яльність Конституційного Суду України; ство-
рюються завдяки системі правових аргументів; 
є основою для формування інтерпретаційно-
правового припису, що має формально-
обов'язковий характер; забезпечують однотип-
не розуміння змісту норм Конституції України; 
об'єктивуються в інтерпретаційно-правових ак-
тах Конституційного Суду України". Де під інтер-
претаційно-правовими позиціями Конституцій-
ного Суду України слід розуміти "об'єктивно 
аргументовані інтерпретаційно-правові приписи, 
що мають формально-обов'язковий характер і 
забезпечують однотипне розуміння змісту норм 
Конституції України" [16]. 
Перегляд інтерпретаційно-правових позицій 
Конституційного Суду України 

Висловлені інтерпретаційно-правові позиції 
Конституційного Суду України зі збігом часу мо-
жуть потребувати розвитку в зв'язку з суттєвими 
суспільними змінами. І з цього приводу 
С. Калинюк висловлює потребу перегляду пев-
них позицій через зміну соціально-політичного 
устрою держави та часткову політичну заанга-
жованість Суду у попередні роки його діяльності 
[27, с.195]; О. Шостенко – про зміну домінуючого 
правового уявлення національної юридичної 
еліти з того чи іншого питання, тобто необхід-
ність враховувати фактор прогресивної зміни 
пануючих теоретично-правових уявлень юриди-
чної еліти, що, наприклад, може відбуватися під 
впливом зміни внутрішніх форм права у різних 
його сферах [28, с.802].  

У ч.2 ст.92 Закону України "Про Конституцій-
ний Суд України" від 13.07.2017 р. № 2136–VIII 
[29] закріплена можливість Конституційного Суду 
України розвивати і конкретизувати юридичну 
позицію Суду у своїх наступних актах, змінювати 
юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни но-
рмативного регулювання, яким керувався Суд 
при висловленні такої позиції, або за наявності 
об'єктивних підстав необхідності покращення 
захисту конституційних прав і свобод з урахуван-
ням міжнародних зобов'язань України та за умо-
ви обґрунтування такої зміни в акті Суду.  

Легалізація можливості розвитку вже сфор-
мованої інтерпретаційно-правової позиції Кон-
ституційного Суду України є позитивною і, як 
свідчить аналіз зарубіжної літератури – Д. Фінк 
(Finck, 1997), В. Цайдлер (Zeidler, 1987) – вико-
ристовується в інших державах, зокрема Литов-
ській Республіці, Сполучених Штатах Америки, 
Федеративній Республіці Німеччини [30, с.62; 
31, с.149; 32, с.521]. 

Втім, в юридичній теорії та практиці вислов-
люються різні погляди щодо обов'язковості і 
чинності змінених інтерпретаційно-правових по-
зицій органу конституційної юрисдикції, зокрема, 
що вироблена Конституційним Судом України 
правова позиція, як складова його рішення, не 
може бути відмінена або скасована; вона має 
діяти доти, поки будуть чинними норми Консти-
туції та законів України, на яких вона базується 
[9, c.21]; перегляд правової позиції не означає 
перегляду рішення, у якому її було сформульо-
вано, тому слід відрізняти рішення конституцій-
ного суду від його правових позицій, які в пев-
ному сенсі співвідносяться як форма і зміст; 
окремі правові позиції, сформульовані, напри-
клад, у процесі дослідження положень Консти-
туції України, що втратили чинність у зв'язку з 
визнанням неконституційним законів про вне-
сення змін до Конституції України не були перег-
лянуті або скасовані, вони просто втратили акту-
альність та мають лише історичне значення [25, 
с.64, 66].  

Все це свідчить про потребу унормування 
положень щодо питань пов'язаних із змінами чи 
відхиленням від сформованих раніше інтерпре-
таційно-правових позицій Конституційним Су-
дом України, що є необхідним і з точки зору ре-
алізації. 
Висновки 

1. Уточнені основні характеристики та сфор-
мульовано поняття правових позицій як об'єкти-
вно аргументованих нормативно-, інтерпрета-
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ційно- та індивідуально-правових приписів, що 
об'єктивуються у відповідних правових актах.  

2. Запропоновані зміни до ст. 92 Закону Ук-
раїни "Про Конституційний Суд України" від 
13.07.2017 р. № 2136–VIII, в частині заміни тер-
міну "юридична позиція" на термін "інтерпрета-
ційно-правова позиція Конституційного Суду 
України"; що дозволяє легалізувати поняття ін-
терпретаційно-правової позиції Конституційного 
Суду України як об'єктивно аргументовані інтер-
претаційно-правові приписи, що мають форма-
льно-обов'язковий характер і забезпечують од-
нотипне розуміння змісту норм Конституції 

України. Цим закріплюється порядок формуван-
ня і застосування інтерпретаційно-правових по-
зицій Конституційного Суду України, зокрема й 
тих, які були розвинуті чи конкретизовані, зміне-
ні в наступних актах Суду. 
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THREE-STAGE GRADATION OF STANDARDS OF PROOF 
IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Зважаючи на те, що Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод і Практи-
ка Європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні, то поступове проникнення міжнародних інструме-
нтів судового захисту, зокрема стандартів доказування, у вітчизняне правове поле є передбачуваною та позитивною 
тенденцією, що сприяє утвердженню європейських цінностей в частині реалізації справедливого правосуддя на те-
ренах країни. Водночас, спостерігається різний рівень розробки та деталізації відповідних положень у процесуаль-
них галузях права. Особливо відчувається брак фундаментальних досліджень в області адміністративного процесу-
ального права України, що власне і мотивує зосередити увагу на розширенні, поглибленні та уточненні інформації 
задля подолання потенційних труднощів і пробільності при подальшій імплементації стандартів доказування в пра-
вове поле держави. Мета. В основу наукового дослідження покладено мету провести триступеневе розмежування 
видів стандартів доказування для цілей адміністративного процесу, виділивши ключові риси та умови використання 
цивільного, проміжного та кримінального стандартів, керуючись утилітаристським підходом до оцінки наслідків. Ви-
користані методи. За допомогою порівняльно-правового та формально-юридичного методів досліджено змістовне 
та функціональне наповнення видів стандартів доказування у країнах загального права та можливості їх застосуван-
ня в правовому полі держави. Історико-правовий метод дозволив з’ясувати сутність кожного з двох підходів до під-
вищеного цивільного стандарту. Використання методів гіпотези, припущення та моделювання допомогли сформува-
ти пропозиції по застосуванню належних стандартів доказування залежно від обставин адміністративної справи. 
Результати. У роботі проаналізовано "баланс вірогідностей", "ясні та переконливі докази" та "поза розумним сумні-
вом" як триступеневу градацію стандартів доказування, що повинні використовуватися під час судового розгляду 
адміністративних справ. Встановлено, що цивільний стандарт здатен повноцінно функціонувати в адміністративному 
процесі завдяки існуванню внутрішньогалузевих принципів вирівнювання початково неоднакового становища сторін. 
Дослідження "гнучкого стандарту" та "підходу апріорної вірогідності" як видів підвищення цивільного стандарту пока-
зало неспроможність вдало проявити себе в українському правовому полі. Наведені позитивні риси третього окремо-
го проміжного стандарту "ясні та переконливі докази" демонструють необхідність перегляду існуючих положень та 
підтверджують потребу мінімізації використання кримінального стандарту в адміністративний кейсах. Висновок. Об-
ґрунтована необхідність використання трьох видів стандартів доказування – цивільного, цивільного підвищеного та 
кримінального для цілей адміністративного процесуального права. Поряд із цим вимогу доведення стороною обста-
вин "поза розумним сумнівом" варто обмежити наявністю наслідків, які мають кримінальну конотацію, а підвищену 
серйозність інших випадків відображати за допомогою стандарту "ясні та переконливі докази", що повинно віднайти 
законодавче закріплення.  

Ключові слова: стандарт доказування; баланс вірогідностей; ясні та переконливі докази; поза 
розумним сумнівом 
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Problem statement. According to the European Convention on Human Rights and ECHR’ Case law, which acts as a 
source of law in Ukraine the gradual penetration of international judicial instruments, including standards of evidence, in the 
domestic legal field is a predictable and positive tendency, which promotes acceptance of European values such as fair 
justice. Meanwhile, the different development’s level of scientific provisions depends on procedural branches are being 
obvious. Fundamental research connecting with standards of proof is not being represented in the area of the administrative 
process, which motivates to focus on expanding, deepening, and clarifying the information to overcome potential difficulties 
and gaps during the further implementation of such categories in the legal theory and practice. Purpose. The research is 
based on the aim to specify three-stage gradation of standards of proof, highlighting the key features and conditions of use 
every type in administrative procedural law, guided by a utilitarian approach of evaluating consequences. Methods. With the 
help of comparative-legal and formal-legal methods, the content and functional content of types of standards of proof in 
common law countries and possibilities of their application in the legal field of the state are investigated. The historical-legal 
method allowed clarifying the essence of each of the two approaches to the raised civil standard. The use of hypothesis, 
assumption, and modeling's methods helped to form proposals for the application of standards of proof depending on the 
circumstances of the administrative case. Results. The article analyzes the "balance of probabilities", "clear and convincing 
evidence" and "beyond a reasonable doubt" as a three-stage gradation of the standards of proof that should be used in the 
administrative proceedings. It is established that the civil standard can function in the administrative process due to the 
existence of specific equalization principles. The research of the "flexible standard" and "prior probability approach" as types 
of raising the civil standard has shown the inability to be a part of the Ukrainian legal field. The positive features of the third 
separate intermediate standard "clear and convincing evidence" were defined. The proposition of changing existing 
prejudices rules was illustrated. The necessity to minimize criminal standard’ usage in administrative cases was shown. The 
conditions of activating every single standard were illustrated. Conclusions. The necessity of using three types of standards 
of proof – civil, civil advanced, and criminal for administrative procedural law is substantiated. Besides, the requirement for a 
party to prove "beyond a reasonable doubt" should be limited to the existence of consequences that have a criminal 
connotation, and the increased seriousness of other cases should be reflected in "clear and convincing evidence". 

Key words: standards of proof; balance of probabilities; clear and cogent evidence; beyond all reasonable 
doubt 

 
Постановка проблеми 

Практика Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) сформувала правила рекомен-
даційного характеру по застосуванню стандар-
тів доказування при розгляді справ під час циві-
льного (під яким розуміється також 
господарське та адміністративне судочинство) 
та кримінального провадження. Загальними по-
ложеннями встановлено алгоритм використан-
ня вищого стандарту в кримінальних справах, 
нижчого – у цивільних, разом із можливістю під-
лаштовувати стандарт під конкретні обставини з 
метою реалізації справедливого правосуддя. 
Зважаючи на вищезазначені позиції ЄСПЛ мож-
на зробити висновок, що у адміністративному 
судочинстві має застосовуватися стандарт "ба-
ланс вірогідностей" поряд із ситуативним вико-
ристанням "поза розумним сумнівом" [1]. Проте, 
подальший якісний розвиток інструментів судо-
вого захисту в Україні потребує поглиблення та 
уточнення наявного об’єму інформації, яка ви-
дається недостатньою, зокрема в галузі адміні-
стративного процесуального права, що прово-
кує виникнення труднощів і пробільності при 
подальшій імплементації стандартів доказуван-
ня в правове поле держави. 

Зважимо на ґрунтовні розробки в національ-

ній процесуальній доктрині переважно у сфері 
кримінального процесу І.В. Гловюк; В.Г. Крет – 
із вдосконалення доктринального визначення 
"стандарту доказування" шляхом включення 
ознак об’єктивності, соціальної зумовленості, 
динамічності, системності та загальноо-
бов’язковості; Х.Р. Слюсарчук – із авторського 
формулювання стандарту доказування, зокрема 
як якісної та кількісної складової частини дока-
зування та запропонувала широке і вузьке ро-
зуміння такої категорії; С.В. Ківалова та А.Ю. 
Осадчого – з адміністративно-процесуального 
доказування; Є.О. Яковенко – з можливості та 
умов застосування адміністративними судами 
стандарту "поза розумним сумнівом"; С.В. Ку-
рильова, О.Т. Боннер, Г.М Рєзнік та А.Г. Ка-
рапєтова – з надання дефініції поняттям "апріо-
рна" та "апостеріорна" вірогідність та 
виявленню інтуїтивно відчуваємого стандарту 
доказування. 

Керуючись тим, що норми Конвенції про за-
хист прав людини та основоположних свобод [2] 
мають загальний характер, а практика ЄСПЛ є 
рекомендаційним прикладом їх тлумачення та 
прикладної реалізації, доцільною є можливість 
поглибленого дослідження стандартів доказу-
вання у країнах англо-американської правової 
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сім’ї, звідки власне й були запозичені такі конс-
трукції у діяльність міжнародних судових уста-
нов, задля розроблення пропозицій по закріп-
ленню відповідних положень в галузі 
адміністративного процесуального права Украї-
ни. Метою статті є виділення ключових рис та 
умов використання стандартів доказування в 
адміністративному процесі разом із обґрунту-
ванням необхідності застосовувати триступене-
ву градацію їх видів, керуючись утилітаристсь-
ким підходом до оцінки наслідків. Її новизна 
полягає у запропонованому алгоритмі застосу-
вання розширеної варіативності стандартів до-
казування в адміністративному процесі, що де-
монструється на прикладі окремих категорій 
справ та сприяє мінімізації використання кримі-
нального стандарту "поза розумним сумнівом" і 
потребує внесення уточнень до існуючих пра-
вил преюдиції. Завданнями статті є аналіз та 
характеристика стандартів доказування – "ба-
ланс вірогідностей", "ясні та переконливі дока-
зи" та "поза розумним сумнівом", що повинні 
використовуватися під час судового розгляду 
адміністративних справ з точки зору утилітари-
стського підходу до оцінки наслідків. Досліджен-
ня можливості застосування підходів до підви-
щеного цивільного стандарту та окремого 
проміжного стандарту "ясні та переконливі до-
кази" у вітчизняних правових реаліях. Обґрунту-
вання необхідності та способів мінімізації най-
вищого стандарту в рамках адміністративного 
процесу. 

Верховний суд України, розглянувши госпо-
дарську справу № 922/51/20, зазначив у Поста-
нові від 29.01.2021 року, що використання стан-
дартів доказування під час судового 
провадження є необхідною умовою для реалі-
зації справедливого правосуддя, складовими 
якого також виступають принцип змагальності 
та обов’язок уникнення формального підходу до 
розгляду кожної конкретної справи. Поміж іншо-
го Верховний суд звернув увагу на зміни до Го-
сподарського процесуального кодексу України 
(ГПК України) внаслідок прийняття Закону Укра-
їни "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо стимулювання інвестиційної 
діяльності в Україні" від 20.09.2019 р. № 123–ІХ, 
що трансформували назву ст.79 на "Вірогідність 
доказів", виклавши її зміст у формі, яка відпові-
дає стандарту доказування "вірогідність дока-
зів", підкресливши необхідність співставлення 
судом "версій" сторін (п.8.12–8.20 [3]). 

Таким чином, вкотре можна констатувати, що 
концепція "внутрішнього переконання" прита-

манна романо-германській системі права та ан-
гло-американська категорія "стандартів доказу-
вання" не вступають у протиріччя, а доповню-
ють одна одну. Разом із цим, тенденція по 
законодавчому закріпленню категорій стандар-
тів доказування у нормативно-правових актах 
триває, адже наразі її положення віднайшли 
своє відображення не тільки в КПК України, але 
й в Господарському процесуальному кодексі 
України. 

В свою чергу, Ю.Ю. Рябченко, аналізуючи 
останні зміни до ГПК України, також зазначає їх 
співрозмірність відомій у Великій Британії кате-
горії – "балансу вірогідностей". Проте, за сло-
вами автора, широкого обговорення така нове-
ла у вітчизняній науці не набула у порівнянні зі 
стандартом "поза розумним сумнівом", який до-
слівно був закріплений у ч.2 ст.17 Кримінально-
го процесуального кодексу України [4, с.136]. 
Такий стан речей спонукає в подальшому вико-
ристовувати єдиний понятійний апарат у зако-
нодавчих актах для відображення запозичених 
конструкцій з метою уніфікації доктринальних 
положень, практики та вдалої інтеграції до регі-
ональної і світової правничих систем. 
Стандарти доказування та утилітаристський 
підхід до оцінки наслідків 

Аналіз джерел країн загального права до-
зволяє виокремити 3 стандарти доказування: 
цивільний – баланс вірогідностей "balance of 
probabilities"; підвищений цивільний, що засто-
совується для розгляду більш серйозних циві-
льних та ряду адміністративних справ – ясні та 
переконливі докази "clear and convincing 
evidence"; кримінальний – поза розумним сумні-
вом "beyond reasonable doubt". Перед дослі-
дженням кожного з наведених інструментів су-
дового захисту важливо зазначити, що існують 
різні підходи, якими можуть керуватися судді 
або законодавець під час вибору стандарту до-
казування, аби забезпечити одноманітність 
практики та рівність учасників судового процесу. 
Один із таких пропонується дослідниками-
утилітаристами, які вважають за необхідне оці-
нювати корисність "utility" рішення шляхом спів-
ставлення як позитивних, так і негативних нас-
лідків для кожної зі сторін. У результаті можна 
диференціювати наслідки на симетричні та не-
симетричні, яким кореспондують цивільний та 
кримінальний стандарти доказування. Для кра-
щої ілюстрації вищенаведених співвідношень 
популярним серед науковців є створення фор-
мул [5–7]. Так, наприклад, прорахунок однако-
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вого співвідношення наслідків для прийняття 
цивільного стандарту можна виразити так: 
К(Пп)=К(Вп) та нК(Пв)=нК(Вв), що розшифрову-
ється як: корисність рішення (К) при перемозі 
позивача (Пп) дорівнює корисності рішення (К) 
при перемозі відповідача (Вп), водночас негати-
вні наслідки (нК) у разі відхилення вимог пози-
вача (Пв) дорівнюють негативним наслідкам 
(нК) при програші відповідача(Вв). Ідентичне 
рівняння актуальне й в разі калькуляції асиметрії 
наслідків з одною лише зміною знаку переваги 
(>) в необхідному напрямку. Хоча концепція ути-
літаризму критикується з огляду на те, що певні 
цінності (наприклад, "правда"), неможливо вклю-
чити під час підрахунку корисності рішення, все 
одно вона носить важливе практичне значення, 
виступаючи базовим орієнтиром їх градації. 

Водночас, важливим аспектом для правиль-
ного прорахунку наслідків є встановлення на-
лежного співвідношення між цінностями. Зва-
жаючи на те, що кожному рішенню завжди 
кореспондує ризик нанесення моральної шкоди, 
то від порівняння її ступеню власне й залежить 
обраний стандарт. Головною умовою для одно-
манітної оцінки такої шкоди кожним окремим 
суддею є однакове базове представлення про 
ієрархію цінностей, що об’єктивно недосяжно 
через різний життєвий досвід, професійну де-
формацію та ряд потенційних когнітивних поми-
лок (наприклад, помилка доступності, помилка 
ретроспективного погляду, перекручена вибірка 
та інші). Беручи до уваги наведені відмінності у 
сприйняті, не дивно, що у схожих справах одні й 
ті самі об’єкти посідають різні місця на шкалі 
важливості, призводячи до застосування від-
мінних стандартів у тотожних обставинах. Од-
ним із варіантів мінімізації такого суб’єктивного 
фактору, як зазначає О. Ларрі (Larry, 1991), є 
перекладення функції з підбору належного ста-
ндарту доказування на законодавця (державу) 
[8, c.257]. 

 Проте, навіть якщо вдасться врегулювати 
значний масив справ, все одно залишаться си-
туації, які потребуватимуть суддівського воле-
виявлення [6, с.170]. Зважаючи на вищезазна-
чене, видається утопічною віра в можливість 
обрати виключно нормативний або позитивний 
спосіб закріплення стандарту доказування як 
єдино правильний. Тому, необхідно використо-
вувати змішану модель регулювання, яка пе-
редбачає законодавче закріплення стандарту 
доказування по найбільш типовим справам із 
залишенням можливості для суддів як обґрун-
товано відступати від нормативного стандарту, 

так і самостійно його обирати залежно від спе-
цифічних обставин у справах, які оминув зако-
нодавець, враховуючи рекомендації вищих су-
дових органів. 

 Отже, поєднання нормативного та позитив-
ного регулювання стандартів доказування утво-
рює своєрідний баланс, адже, з однієї сторони, 
законодавець звужує суддівські дискреційні по-
вноваження з їх вибору шляхом попереднього 
закріплення на основі незаангажованого прора-
хунку потенційної корисності рішення для сто-
рін. Недоліком виступає неможливість швидкої 
кореляції стандарту відповідно до специфічних 
обставин. З іншого боку, у законодавчо невре-
гульованих справах на суддю, разом із перек-
ладенням ризику управління помилками допу-
щених в бік кожної зі сторін, покладається 
обов’язок обрати стандарт доказування, що 
сприяє найбільш точному відображенню рівня 
серйозності обставин. Недоліком є початково 
різне представлення про вірогідність досліджу-
ваних обставин, а також потенційна можливість 
впливу сторін на суддю. При цьому такий вплив 
не завжди може бути незаконним (підкуп, шан-
таж), адже іноді у особи, яка ухвалює рішення, 
превалюють догматичні установки по відношен-
ню до окремих характеристик учасників проце-
су. Наприклад, у кримінальному провадженні 
існує термін "апріорна судимість", що характе-
ризує можливість підсвідомого використання 
суддею нижчого стандарту доказування до об-
винуваченого через його сумнівну біографію. 
Способом уніфікації суддівських підходів по під-
бору стандарту є рекомендації від вищих судо-
вих органів, які повинні чітко та послідовно 
роз’ясняти специфічні випадки, узагальнюючи 
практику використання. 

Повертаючись до розгляду видів стандартів 
доказування, варто детальніше зупинитися на 
кожному з них, аби сформувати представлення 
про ключові риси та можливість їх законодавчо-
го закріплення у Кодексі адміністративного су-
дочинства України. Зокрема, "баланс вірогідно-
стей" виражається як необхідність довести 
обставини по справі "так, аби суддя був більше 
впевнений, аніж ні, що вони насправді існували" 
або як вірогідність на рівні 50 % + 1 [9, c.9]. Пот-
реба саме у такому пороговому рівні закріплен-
ня пояснюється, по-перше, мінімізацією очікува-
них помилок, по-друге, збільшенням корисності 
рішення для сторін. До прикладу, у звичайному 
цивільному кейсі для держави не має вагомих 
причин аби оцінювати права позивача вище, 
аніж відповідача, так само як і обирати один вид 
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помилки як більш необхідний [6, с.171]. Таке 
правило цілком і повністю діє в адміністратив-
ному процесі завдяки внутрішньогалузевому 
вирівнюванню початково неоднакового стано-
вища сторін в адміністративній справі в резуль-
таті існування принципу офіційного з’ясування 
всіх обставин у справі (інквізиційного принципу), 
що полягає в активній ролі судді по самостійно-
му або за клопотанням сторони витребуванню 
доказів, можливості виходити за межі позовних 
вимог, а також практики покладення тягаря до-
казування в окремих категоріях справ на 
суб’єкта владних повноважень, як сторони во-
лодіючої більшими доказовими можливостями 
[10, c.11] та ст.9 [11]. З цього також випливає, 
що більший вплив на перемогу має тягар дока-
зування, адже якщо він буде покладений на 
сторону, яка не має жодних доказів спростуван-
ня чи підтвердження обставин, то навіть найни-
жчий стандарт установлений на пороговому рі-
вні 20 % + 1 виявиться для неї недосяжним. 
Тому обов’язок доказування у комплексі із стан-
дартом повинні враховувати потенційну можли-
вість сторони представити докази. Отже, саме 
завдяки існуванню механізмів вирівнювання 
становища сторін у повній мірі здатен функціо-
нувати та досягати поставлених цілей "баланс 
вірогідностей" в адміністративному процесі. 

Водночас, коли у справі наявні серйозні об-
винувачення та наслідки, суддя повинен видо-
змінити базовий стандарт доказування. Власне 
сама потреба застосувати підвищений стандарт 
не викликає суперечок у науковому колі. Проте, 
проблема криється в тому, що, наприклад, деякі 
англо-американські суди не завжди здатні опи-
сати, який стандарт вони використовують з 
огляду на відсутність чітко окресленої градації 
видів. Внаслідок цього, пояснення, що містяться 
в рішенні, є незрозумілими, невичерпними або 
взагалі відсутні. В українських правових реаліях 
наразі функціонують лише два стандарти, і хоча 
поки жоден з них не віднайшов свого закріплен-
ня у адміністративному законодавстві, вже ви-
сувається обґрунтована критика їх застосуван-
ня. Так, Є.О Яковенко вказує, що 
адміністративні суди, у підсумкових рішеннях 
(стосовно розгляду справ за участю органу 
державної влади, зокрема надаючи правову 
оцінку його діям/бездіяльності або рішенню) не 
розкривають в повній мірі та не визначають 
обов’язкових "правових елементів" поняття ста-
ндарту доказування "поза розумним сумнівом". 
Для подолання даної проблеми автор пропонує 
вичерпний перелік критеріїв, що має дослідити 

суддя аби реалізувати стандарт доказування на 
найвищому рівні [12, с.297].  

Поміж іншого, в країнах загального права чи-
сленні дослідження вказують, що невизначе-
ність та неоднозначність застосування стандар-
ту доказування викликає труднощі в разі 
апеляційного перегляду. Якщо суддя чітко не 
артикулює стандарт, то важко оцінити правиль-
ність розуміння ним серйозності обставин спра-
ви. Теоретично апеляційні суди можуть намага-
тися визначити використаний стандарт 
зворотнім шляхом, аналізуючи об’єм доказів на 
основі яких було винесено рішення, проте такий 
порядок дій потребує додаткового часу та ви-
глядає ненадійним [6, с.174]. Тому, повертаю-
чись до вітчизняного правового середовища, що 
характеризується активним доктринальним об-
говоренням та використанням на практиці стан-
дартів доказування у адміністративному проце-
суальному праві, можна спрогнозувати виник-
нення ідентичних труднощів, якщо завчасно не 
створити вичерпну класифікацію разом із закрі-
пленням обов’язку відображати застосований 
стандарт у підсумковому рішенні. При цьому, як 
свідчать напрацювання деяких іноземних нау-
ковців, рухатися необхідно в напрямку закріп-
лення трьох стандартів доказування – базового, 
підвищеного та найвищого.  
Підходи до визначення підвищеного  
цивільного стандарту 

З погляду на зарубіжну судову практику мож-
на виокремити 2 варіації підвищеного цивільно-
го стандарту доказування, які пропонувалися 
суддями загального права в своїх рішеннях: су-
ддя Bater – гнучкий стандарт "flexible standard" 
та суддя Hornal – підхід апріорної вірогідності 
"prior probability approach". У першому випадку 
змінюється в сторону підвищення сам стандарт 
доказування, проте не настільки, аби розмити 
межу між цивільним та кримінальним судочинс-
твом. В другому – стандарт залишається без 
змін, проте ступінь (кількість та якість) необхід-
них доказів змінюється залежно від серйозності 
обставин. Діє формула, що чим серйозніше об-
винувачення, тим менша вірогідність його існу-
вання, а тому потребується більша, аніж зазви-
чай, надійність доказів та об’єм зусиль аби 
задовольнити стандарт доказування. Також іс-
нує думка, що вимагається не більша кількість 
доказів, а уважніше вивчення їх суддею, тобто 
зміщується фокус із вимог до сторін на необхід-
ність більш пильного суддівського опрацювання 
інформації [6, c.177].  
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Наразі гнучкий стандарт широко застосову-
ється в Австралії та Канаді, причому кожен ви-
падок відхилення від базового цивільного під-
дається глибокому аналізу. В результаті 
значний масив висновків апеляційних судів змі-
нюють первинні рішення з мотивів використання 
стандарту, що не відповідає обставинам. Такі 
складнощі виникають, зокрема, через недостат-
нє розуміння судом присяжних змістовного на-
повнення гнучкого стандарту, а спроби розтлу-
мачити, як правило, є невдалими через 
лінгвістичні неточності. Наприклад, суддя за-
значає присяжним, що вони мають розглянути 
справу на основі "балансу вірогідностей", проте, 
акцентуючи увагу на серйозності обставин, про-
сить "вищої ступені впевненості", формуючи 
хибне представлення про цивільний як вищий 
стандарт, яким насправді є кримінальний. Окрім 
двозначності в розумінні, гнучкий стандарт кри-
тикується з огляду на розпливчатість меж, адже 
коли передбачається його зміна залежно від 
обставин, які можуть по-різному оцінюватися 
суддями, відкривається безперешкодний шлях 
до суддівського свавілля. Використання гнучко-
го стандарту вважається виправданим, коли є 
можливість оцінити корисність рішення для сто-
рін з точки зору загальнолюдської, соціальної 
цінності, що найкраще втілюється присяжними в 
кримінальному процесі як представниками на-
роду. В Україні ж, попри конституційну гарантію 
можливості реалізації судочинства судом при-
сяжних, в адміністративному процесі розгляд 
проводиться одноособово (колегією суддів – у 
визначених випадках), що виправдано потре-
бою мінімального навантаження на суддів та 
відносною нескладністю переважного масиву 
справ (ст.129 [13]), [10, с.32]. 

Звісно, в теорії суддя повинен відсторонено 
оцінювати наслідки, однак на практиці важко 
уникнути індивідуалізованого підходу (напри-
клад, суддя надмірно очарувався промовою за-
хисника однієї зі сторін). Таким чином, існує не-
безпека впливу зовнішніх факторів на суддю, які 
не можуть бути "розбавлені" участю присяжних 
як додаткових гарантів справедливого правосу-
ддя, внаслідок чого стандарти можуть різнитися 
від справи до справи одного типу. Звичайно, не 
варто абсолютизувати інститут присяжних як 
спосіб подолання існуючих проблем, особливо 
зважаючи на обґрунтовану критику їх відносної 
непідкупності, недостатньої компетентності та 
залежності від думки судді, що міститься у віт-
чизняній літературі [14, с.3–10; 15, c.400–406]. 
Отже, особливості притаманні адміністративно-

му процесуальному праву ускладнюють викори-
стання гнучкого стандарту в правових умовах 
нашої країни, а тому даний підхід не зможе про-
явити себе в найкращому світлі. 

В свою чергу, "підхід апріорної вірогідності" 
передбачає, що суддя повинен починати розг-
ляд справи з мінімальної початкової впевненос-
ті у вимогах, що містяться в позові. Вірогідність 
починає зростати разом із збільшенням пред-
ставлених доказів, що повинні бути потенційно 
правдоподібні для судді. Тут мова йде про так 
званий загальнологічний стандарт доказування, 
від якого повинна починати рухатися суддівська 
думка, та який, як вказував А.В. Тягло, "повинен 
бути в синергії з одним із відповідаючих ситуації 
юридичним стандартом" [16, c.92]. Як зазначає 
В. Твінінг (Twining, 2002), суддя загального пра-
ва Nicholls також наголошував на базових когні-
тивних навичках кожного судді, а саме що "по-
чаткова вірогідність або невірогідність події 
сама по собі має братися до уваги при вирішен-
ні справи по суті". Також стверджувалося, що 
"чим серйозніші обвинувачення, тим важче їх 
довести, адже потенційна вірогідність того, що 
вони сталися менша" [17, c.237]. Останнє твер-
дження зазнало найбільший шквал критики че-
рез неможливість достеменно встановити фак-
тично існуючу кількість серйозних обставин та їх 
співвідношення із звичайними. Водночас, ме-
тафоричне вираження стандарту може призво-
дити до нерозуміння та викривлення його суті. 
Загалом вищенаведений підхід має кращі шан-
си проявити себе під час дослідження "мораль-
но нейтральних доказів", що не викликають у 
судді на початковому етапі жодних емоцій і зда-
тні поступово збільшувати впевненість в їх існу-
ванні. 

Наприклад, як зазначає Е. Шервін (Sherwin, 
2002), необхідно прикласти багато зусиль аби 
запевнити суддю в тому, що "договір був укла-
дений о 3-й годині ранку на Різдво" [18, c.25]. 
Проте, поряд із цим, так званий "Todhunter 
paradox" часто використовується зарубіжними 
дослідниками аби продемонструвати необхід-
ність брати до уваги навіть критично низької ві-
рогідності обставини, якщо не має об’єктивних 
приводів для сумніву. Так, пропонується уявити 
лотерею, номінальна кількість білетів в якій ста-
новить 10000 одиниць. Очевидець "щасливого 
білета" стверджує, що він під номером 642. Го-
ловне питання полягає в тому, чи можна довіря-
ти його словам, адже, для порівняння, показан-
ня свідків у судді не відіграють вирішальної ролі, 
а апріорна вірогідність того, що такий білет ви-
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грашний низька. Проте, специфіка лотерей по-
казує, що початково невисока впевненість не 
має великого значення в тому, який білет стане 
переможним. Тому, якщо очевидець дійсно ба-
чив номер 642, він навряд чи б допустив похиб-
ку, озвучивши його, адже існують ще 99,9 % ва-
ріантів крім нього. Звичайно, коли відома 
потенційна кількість помилок у вигляді виключ-
ної нумерації лотерейних білетів, то їх легше 
підрахувати, водночас така калькуляція немож-
лива в життєвих ситуаціях. Однак, у будь-якому 
випадку висновок, що "події, які навряд чи ста-
лися в минулому, так само навряд чи б ствер-
джувалися, якби вони не сталися" є цілком пе-
реконливим. Отже, суддя, маючи низький рівень 
апріорної вірогідності в показаннях свідка, проте 
не відшукавши у нього мотивів збрехати, пови-
нен взяти їх до уваги. Тому, якщо апріорна віро-
гідність певної події невелика, то заява про те, 
що вона сталася, має сприйматися як чинник, 
що збільшує її. Водночас не можна виключати 
існування обставин, які попри високий рівень 
апріорної вірогідності є неправдивими, що вла-
сне і провокує суд на допущення помилок. Так 
як використання підходу апріорної вірогідність 
тісно пов’язано з інтуїцією, життєвим та профе-
сійним досвідом судді, що формує початково 
неоднакову відправну точку на шкалі вірогіднос-
ті і, як наслідок, вимагається початково різна 
кількість доказів для доведення тотожних об-
ставин, порушуючи принцип рівності та однома-
нітність практики, його використання також не є 
виправданим на теренах України. Цікаво, що 
підхід апріорної вірогідності, в принципі, як за-
значає М. Редмейн (Redmayne, 1999), не отри-
мав широкого застосування, а з плином часу 
перевага остаточно була віддана гнучкому ста-
ндарту [6, c.186]. 
Проміжний стандарт "ясні та переконливі 
докази" 

Пам’ятаючи про недоліки кожного з підходів, 
про які йшлося вище, видається вмотивованим 
дослідження третього окремого підвищеного 
стандарту доказування. Проміжний стандарт 
"ясні (чіткі) та переконливі докази" ("clear and 
convincing evidence" "clear, convincing and 
satisfactory", "clear, cogent and convincing") зако-
нодавчо закріплений в США та використовуєть-
ся при розгляді серйозних питань в цивільному 
та адміністративному процесах (наприклад, по-
міщення в психіатричні заклади, втрата грома-
дянства та позбавлення батьківських прав).  

 Згідно з дефініцією, наданою Верховним су-

дом у справі "Colorado v. New Mexico" (1984), 
такий стандарт означає, що обставини по справі 
повинні бути доведені "істотно (суттєво) більш 
вірогідно аніж ні", тобто вимагається більший 
рівень впевненості судді, аніж в рамках "балан-
су вірогідностей", проте не такий високий як при 
розгляді кримінальних справ [19, c.262]. Пози-
тивними рисами проміжного стандарту є: 1) зда-
тність відображати підвищену серйозність об-
ставин та асиметрію наслідків, не розмиваючи 
межу між цивільним та кримінальним процеса-
ми; 2) сприяння формуванню одноманітної 
практики і дотримання принципу рівності; 3) по-
долання лінгвістичних розбіжностей при описі 
використаного стандарту; 5) формування певно-
го рівня передбачуваності для сторін по доказо-
вим зусиллям; 6) зменшення можливості судді-
вського свавілля, шляхом звуження дис-
креційних повноважень по вибору стандарту; 7) 
прискорення апеляційного перегляду завдяки 
артикуляції стандарту. Отже, проміжний стан-
дарт доказування має явні переваги у порівнян-
ні з іншими підходами, тому його імплементація 
разом із цивільним та кримінальним в адмініст-
ративне процесуальне право видається важли-
вим кроком на шляху до вдосконалення інстру-
ментів захисту прав людини в Україні. До речі, 
така позиція співпадає з думкою Ю.Ю. Рябченка 
в частині необхідності закріплення стандартів 
доказування на законодавчому рівні й ство-
рення принаймні мінімального переліку випадків 
застосування кожного з них [3, c.138]. 

Однак, як зазначалося вище, неможливість 
законодавчо передбачити всі випадки застосу-
вання підвищеного стандарту або необхідність 
відступу від закріпленої форми, примушують 
суддю враховувати додаткові аспекти при здій-
сненні такого вибору. Так, обираючи між цивіль-
ним і проміжним стандартом варто пам’ятати, 
що підвищення для позивача означає, що суд 
вважає помилку допущену стосовно нього кра-
щою, аніж по відношенню до відповідача та на-
впаки. Разом із цим суд таким рішенням демон-
струє, що така потенційна помилка менш 
серйозна, аніж в аналогічних справах, де засто-
совується "баланс вірогідностей". Отже, цивіль-
ний стандарт підтримує рівність між сторонами, 
в той час як уніфікована практика по його видо-
зміні в бік підвищення забезпечує рівність між 
усіма позивачами (відповідачами) як групою 
процесуальних осіб. Більше того, іноді необхід-
но залишати стандарт доказування на базовому 
рівні, якщо суд бажає завадити збільшенню кі-
лькості потенційних помилок стосовно однієї зі 
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сторін [6, c.183].  
Дотримання таких правил, зокрема при розг-

ляді адміністративних справ, допомагає засто-
сувати найбільш підходящий стандарт відповід-
но до обставин. Так, наприклад, при розгляді 
спорів між суб’єктами владних повноважень з 
приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 
управління, в тому числі делегованих повнова-
жень, виправданим є використання "балансу 
вірогідностей" через відсутність початкового 
мотиву вважати наслідки для сторін нерівнозна-
чними та обирати один вид помилки як більш 
пріоритетний. Водночас, у спорах з приводу 
прийняття громадян на публічну службу, її про-
ходження та звільнення видається необхідним 
застосовувати проміжний стандарт, адже знач-
но більша серйозність наслідків для однієї сто-
рони очевидна (втрата засобів до існування та 
неможливість забезпечувати залежних осіб). 
Інший приклад можливості застосування серед-
нього стандарту стосується спорів про позбав-
лення ліцензії як права займатися певним ви-
дом діяльності, що знову може призводити до 
втрати засобів для існування, формуючи асиме-
трію у наслідках [11]. 

Необхідно відмітити, що такий розподіл ста-
ндартів доказування можливий лише у випадку 
аксіоматичного закріплення не двох, а трьох 
його видів. Хоча британські суди категорично 
проти такого розширення, стверджуючи що це 
призведе до надмірної заангажованості непо-
трібними процесуальними конструкціями, 
ускладнивши прийняття рішення. Водночас во-
ни не заперечують необхідність вимагати різну 
кількість доказів в рамках "балансу вірогіднос-
тей" залежно від серйозності обставин. Однак, 
настільки широкі рамки, які в такому випадку 
припадають на єдиний цивільний стандарт, що 
в процентному значені охоплюють від 51–89 %, 
здатні стати джерелом суддівського свавілля. 
Так, наприклад, один суддя використовуючи 
"баланс вірогідностей", вимагатиме доведення 
обставин на рівні 55 %, а інший – 85 % у схожих 
справах [6, c.185]. Такі розбіжності, поміж іншо-
го, неодмінно призведуть до порушення прин-
ципу рівності та завадять формуванню однома-
нітної практики. Водночас, якщо відкинути 
процентне вираження, яке критикується через 
відірваність від реального механізму прийняття 
рішень, то заперечувати існування бодай міні-
мальної різниці у наслідках залежно від катего-
рії справ в рамках адміністративного процесу 
вкрай важко. Тому безглуздо ігнорувати можли-
вість відобразити в законодавстві фактично на-

явні відмінності за допомогою проміжного стан-
дарту. 

Поміж іншого, стандарт "ясні та переконливі 
докази" здатен усунути дрібні неточності, що 
знаходяться у площині обсягу преюдиції, яка, як 
відомо, різниться залежно від процесу. Зокре-
ма, відповідно до ч.5 ст.75 КАСУ [11] обставини, 
встановлені судовим рішенням в адміністратив-
ній, цивільній і господарській справі, що набра-
ла законної сили не доказуються при розгляді 
інших справ, у яких беруть участь ті самі особи 
або особа , щодо якої встановлено ці обстави-
ни. Звичайно, звільнення від доказування не 
носить абсолютного характеру, проте такі випа-
дки не повинні йти в розріз з принципом право-
вої певності (остаточне судове рішення не під-
лягає сумніву) як складової права на 
справедливе правосуддя. Водночас, стосовно 
деліктних рішень (кримінальне провадження та 
адміністративні правопорушення) преюдиція 
носить обов’язковий характер виключно у двох 
аспектах: 1) наявності дії або бездіяльності; 2) 
чи була вона вчинена конкретною особою [20, 
c.157–158]. Такий стан речей пояснюється різ-
ницею у закріплених стандартах доказування, 
адже в рамках розгляду однієї справи з однако-
вим набором доказів підсумкові рішення можуть 
відрізнятися залежно від юрисдикції. Зокрема, 
сукупність доказів, яка буде достатньою для су-
дді у цивільному провадженні аби визнати зло-
чин доведеним, може залишати розумні сумніви 
та сприяти ухваленню протилежного рішення в 
рамках кримінального процесу [20, c.176]. Ра-
зом із цим видається незрозумілим, коли в ад-
міністративних справах використанню підлягає 
стандарт "поза розумним сумнівом", чому такі 
обставини не враховуються для кримінальних 
цілей в повному обсязі, а мова йде лише про 
преюдиційність допустимості набору фактичних 
даних. Це наштовхує на формування хибного 
уявлення про найвищий стандарт, який попри 
єдину назву, має різне змістовне навантаження 
залежно від процесу. З огляду на вищезазначе-
не, обсяг преюдиції потребує уточнення. По-
перше, бажано закріпити, що обставини у адмі-
ністративному, цивільному, господарському 
процесах, доведення яких здійснювалося на 
основі "поза розумним сумнівом" не доказують-
ся при розгляді кримінальних справ. При цьому 
варто враховувати термінологічну відмінність 
преюдиції, яка зосереджена у формулюванні 
"не доказуються" та "обов’язкова", що поясню-
ється Вищим адміністративним судом України у 
листі від 14.11.2012 р. відображаючи можли-
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вість спростування встановлених обставин в 
першому випадку та однозначного сприйняття в 
останньому [21]. Саме тому запропоновані пре-
юдиційні зв’язки залишають можливість не по-
годитися з висновками інших судових рішень у 
кримінальному провадженні, виступаючи додат-
ковою гарантією презумпції невинуватості. По-
друге, можливість використання стандарту "по-
за розумним сумнівом" у адміністративному, 
цивільному та господарському провадженнях 
необхідно мінімізувати, викристалізувавши ви-
падки такого застосування. Водночас потребам 
відображення галузевої градації серйозності 
обставин слугуватимуть "ясні та переконливі 
докази". 
Мінімізація використання кримінального 
стандарту для цілей адміністративного 
судочинства 

Хоча наразі, як зазначалося на початку стат-
ті, опираючись на практику ЄСПЛ, у "класичних" 
цивільних кейсах використовується "баланс ві-
рогідностей", а в разі підвищеної серйозності 
обставин – "поза розумним сумнівом", під яким 
розуміється, що доведення має випливати із 
сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, 
достатньо вагомих, чітких і узгоджених між со-
бою, проте таке формулювання не позбавляє 
можливості розширити їх перелік (п.43 [22]). По-
перше, положення про беззаперечне викорис-
тання найвищого кримінального стандарту в 
усіх процесуальних галузях при будь-яких коли-
ваннях в бік підвищення серйозності обставин 
може бути спростоване за допомогою прикла-
дів, які наводить А.С. Степаненко [23, c.187]. 
Зокрема, суддя Bonello в особливій думці у 
справі Sevtap Veznedaroğlu v. Turkey зазначив, 
що стандарт має бути пропорційний пересліду-
ваній меті, маючи найвищу ступінь визначеності 
у кримінальних справах і робочу ступінь імовір-
ності по іншим випадкам. Критика вказала і на 
те, що Суд є єдиним в Європі, який використо-
вує найвищий стандарт навіть під час розгляду 
справ не кримінально-правового характеру [24]. 
ЄСПЛ в свою чергу пояснив, що керуючись пра-
вом автономного (суб’єктивного) тлумачення, 
використовує даний судовий інструмент для 
розгляду питання відповідальності Високої До-
говірної Сторони, а не кримінальної відповіда-
льності особи як це прийнято на рівні націона-
льних правових систем [25]. Таким чином Суд 
не заперечив необхідність мінімізувати викорис-
тання найвищого стандарту в адміністративно-
му процесі. Тому, закріплення проміжного стан-

дарту вже не видається примхою теоретиків 
відірваною від реальності, навпроти в цьому 
вбачається практична необхідність, адже роз-
ширена варіативність цивільного стандарту 
спроможна більш точно відобразити реальність, 
надаючи дієві інструменти судового захисту 
сторонам, сприяючи уніфікації практики та усу-
ваючи неточності в законодавстві.  

Ще один аргумент на користь відмови від ви-
користання найвищого стандарту полягає в то-
му, що кримінальний процес має особливу при-
роду стигматизуючих наслідків, непритаманних 
навіть найсерйознішим обвинуваченням в рам-
ках інших проваджень, і саме тому деякі зарубі-
жні дослідники відстоюють позицію його тоталь-
ного заперечення. Проте, таке формулювання 
здається занадто категоричним, особливо якщо 
проаналізувати заходи адміністративного при-
мусу в Україні, адже деякі з них все таки мають 
риси тотожні кримінальним. Так, наприклад, ад-
міністративний арешт на строк до 15 діб особи, 
що незаконно перетнула або намагається пере-
тнути державний кордон України, обмежує її 
свободу пересування.  
Висновки 

Отже, аналіз "гнучкого стандарту" та "підходу 
апріорної вірогідності" як видів підвищеного ци-
вільного стандарту допоміг виявити риси, які 
завадять їх використанню в українському пра-
вовому полі, на відміну від проміжного стандар-
ту. Тому пропонується до Глави 5 "Докази та 
доказування" Кодексу адміністративного судо-
чинства України включити положення, які би 
закріплювали можливість використання трьох 
видів стандартів доказування – цивільного "ба-
ланс вірогідностей", окремого підвищеного 
(проміжного) цивільного "ясні та переконливі 
докази" та кримінального "поза розумним сумні-
вом". При цьому вимогу доведення стороною 
обставин "поза розумним сумнівом" в межах 
адміністративного процесу варто обмежити на-
явністю наслідків, які мають кримінальну коно-
тацію, а підвищену серйозність інших випадків 
відображати за допомогою стандарту "ясні та 
переконливі докази". 
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CONCEPTUALIZATION OF THE PHENOMENON OF NATIONAL 
SECURITY IN THEORETICAL AND LEGAL SCIENCE:  
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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Поняття національної безпеки, як набуток правової науки, все ще потребує наукового об-
ґрунтування щодо створення належних безпечних умов існування та функціонування різних інститутів та процесів в 
межах державно організованих суспільств сучасності. Саме таким є поняття феномену національної безпеки. У стат-
ті як методи використано формально-юридичний метод, який відображає своєрідність дослідницької стратегії в кон-
тексті найсучасніших методологічних пошуків загальнотеоретичної юриспруденції. Також застосовано системно-
структурний метод для дослідження стратегії концептуалізації правового феномену національної безпеки. Цей підхід 
відображає найсуттєвіші, з точки зору теорії права, правові закономірності виникнення, функціонування та змін, що їх 
зазнає явище національної безпеки в системі суспільних відносин. Метою статті є визначення місця національної 
безпеки в теоретико-правовій науці з погляду на особливості сучасної методології з урахуванням сучасних здобутків 
і розробок загальнотеоретичної юриспруденції та суміжних суспільних наук, зосереджених довкола вивчення про-
блем націобезпекознавства, а також спроба концептуалізації ключових параметрів національної безпеки, які відо-
бражають сутність та правову природу цього явища. Результати. З’ясовано, що концептуалізація позначає найви-
щий рівень науково-теоретичного узагальнення найістотніших рис, властивостей, форм прояву природи 
національної безпеки в системі суспільних відносин. Висновки. Окреслено особливості наукової методології, що по-
єднують традиціоналістичні елементи класичної методології загальнотеоретичної юриспруденції із елементами 
постмодерної (некласичної) методології. Вказано на деякі ключові напрямки, в рамках яких можуть бути перевірені 
евристичні потенції заданої парадигми дослідження. Це: систематизація ознак національної безпеки у її співвідно-
шенні із міжнародною безпекою; окреслення національних інтересів та конституційних цінностей як об’єктів націона-
льної безпеки; наукова верифікація новітніх загроз та з’ясування оптимальних правових способів їх відвернення 
(нейтралізації, усунення); пошук шляхів оптимізації реагування державного апарату на виклики і загрози національ-
ній безпеці в умовах мирного та воєнного часу тощо.  

Ключові слова: національна безпека, правове регулювання; суспільні відносини; державний 
суверенітет; національні інтереси  

*** 
Problem statement. The concept of national security, as an acquisition of legal science, still needs a scientific basis for the 
creation of appropriate safe conditions for the existence and functioning of various institutions and processes within the 
state-organized societies of today. This is exactly the concept of the phenomenon of national security. Methods. The article 
uses a formal-legal method as a method, which reflects the uniqueness of the research strategy in the context of the most 
modern methodological research of general theoretical jurisprudence. The system-structural method is also used to study 
the strategy of conceptualization of the legal phenomenon of national security. This approach reflects the most significant, 
from the point of view of the theory of law, legal patterns of origin, functioning and changes that the phenomenon of national 
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security in the system of public relations. The purpose of the article is to determine the place of national security in 
theoretical and legal science in terms of modern methodology, taking into account modern achievements and developments 
of general jurisprudence and related social sciences focused on the study of national security, and attempt to conceptualize 
key parameters of national security, the legal nature of this phenomenon. Results. It was found that conceptualization 
denotes the highest level of scientific and theoretical generalization of the most important features, properties, forms of 
manifestation of the nature of national security in the system of social relations. Conclusions. Features of scientific 
methodology that combine traditionalist elements of the classical methodology of general theoretical jurisprudence with 
elements of postmodern (non-classical) methodology are outlined. Some key areas in which the heuristic potentials of a given 
research paradigm can be tested are indicated. These are systematization of signs of national security in its relation to 
international security; delineation of national interests and constitutional values as objects of national security; scientific 
verification of the latest threats and finding out the best legal ways to prevent them (neutralization, elimination); finding ways to 
optimize the response of the state apparatus to the challenges and threats to national security in peacetime and wartime, etc. 

Key words: national security; legal regulation; public relations; state sovereignty; national interests  
 
Постановка проблеми 

Поняття національної безпеки віддавна є ор-
ганічною й невід’ємною складовою наукового 
дискурсу. Це зумовлено тим, що надійне гаран-
тування прав і свобод людини і громадянина, 
стимулювання матеріального і духовного розви-
тку суспільства, підвищення рівня забезпечення 
суверенітету держави та зростання темпів про-
гресивного цивілізаційного поступу людства по-
требують створення належних безпечних умов 
існування та функціонування різних інститутів та 
процесів в межах державно організованих сус-
пільств сучасності [1, с.77]. Відтак, сфера суспі-
льних відносин щодо забезпечення національ-
ної безпеки, з огляду на їх критичну важливість 
для життя кожного індивіда, суспільства і дер-
жави, потрапила до розряду унормованих пра-
вом. Адже саме "право залишає за собою пев-
ний змістовний і сутнісний простір існування 
національної безпеки, затверджуючи її цивіліза-
ційні характеристики" [2, с.72].  

Отже, поняття національної безпеки посту-
пово стало набутком і правової науки, і числен-
них текстів нормативних актів. В останні деся-
тиліття цим терміном дедалі активніше 
послуговуються науковці, експерти, практичні 
працівники в найрізноманітніших сферах науко-
вого знання, економіки, інформаційних ресурсів, 
екології та державного управління, не маючи 
змогу обходити правовий модус буття цього 
феномену, що стрімко розвивається, аксіологі-
зується, нормативізується й систематизується в 
межах різних правових систем [3].  

Широта застосування та прикладного вико-
ристання давно вже перетворила означений 
термін на міждисциплінарний. Як своєрідний 
інструмент і об’єкт дослідження, він, природно, 
знайшов широке застосування у філософії, со-
ціології, політології, культурології тощо, навіть 
набувши статусу автономної галузі наукового 

знання – націобезпекознавства [4, c.7]. Так, зок-
рема, серед основних елементів системи знань 
про безпеку виокремлюють: філософію безпеки, 
загальну теорію безпеки і спеціальні теорії без-
пеки тощо [5, c.41]. Останнім часом з’явилися і 
активно розвиваються такі нові напрями науко-
вих досліджень як "культура безпеки", "філосо-
фія безпеки", "соціологія безпеки", "політика 
безпеки" та ін. [6, 7] Все це свідчить про те, що 
нині проблеми гарантування безпеки продов-
жують залишатися одними з найбільш гострих і 
головних проблем, що стоять як перед держа-
вами, так і загалом – перед усією світовою спі-
льнотою [8, c.33]. 

Найперше, у системі суспільних наук поняття 
національної безпеки співвідноситься із катего-
ріями "національні інтереси", "суверенітет дер-
жави", "територіальна цілісність", "недоторка-
ність кордонів", "невтручання у внутрішні 
справи", "культура миру", "порядок", "згода", 
"стабільність", "солідарність", "діалог", "терпи-
мість", "загроза", "криза", "конфлікт", "війна" та 
ін. [1, 9]. З ними воно корелює та тісно взаємо-
діє, окреслюючи спільне проблемне "поле" та 
маркуючи ключові "точки" відповідного науково-
го дискурсу. 

Поряд із цим, поняття національної безпеки 
встигло за порівняно нетривалий час утверди-
тися як одне з відправних та наскрізних в юри-
дичному бутті людини, суспільства та держави. 
Відтак, його роль і місце в загальнотеоретичній 
юриспруденції позначається в системі горизон-
тальних зв'язків із категоріями особистості, сус-
пільства і держави, зокрема у співвідношенні із 
поняттями свободи, захищеності й гарантова-
ності прав і свобод особистості, суспільства та 
держави; прогнозованості й гарантованості сус-
пільних відносин, їх упорядкованості; правового 
порядку (правопорядку) в суспільстві; підтри-
мання мирних умов співіснування між держава-
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ми тощо. Це поняття також має тісні зв’язки і 
відзначається складним співвідношенням із ка-
тегоріями глобальної, міжнародної і регіональ-
ної безпеки, насильства, війни і миру тощо. Від-
повідно, на різних "щаблях" соціальної 
організації феномен національної безпеки всту-
пає у зв’язки із національним та міжнародним 
правом, яке дедалі тісніше опосередковує без-
пекові суспільні відносини у різних сферах соці-
ального життя. Тому можна стверджувати на-
віть про наявність певного "горизонтального 
ефекту" [10, c.41–42] феномену національної 
безпеки, що підпорядковує своїй дії сферу як 
публічного, так і приватного права, як сферу 
державного буття, так і функціонування грома-
дянського суспільства та простір автономного 
самовизначення й автономної діяльності кожно-
го дієздатного індивіда, зумовлюючи ключові 
параметри безперешкодного функціонування 
різноманітних соціальних, загальносуспільних і 
державних утворень.  

На формування ключових методологічних 
засад дослідження феномену національної без-
пеки в теоретико-правовому ракурсі мали істот-
ний вплив фундаментальні наукові праці з зага-
льної теорії права, філософії та соціології 
права, історії політичних і правових учень, дер-
жавознавства, конституційного та адміністрати-
вного права тощо. У них репрезентовано розма-
їту палітру не лише загальнонаукових уявлень 
про цей феномен, але і власне його правова 
природа, особливості, структура та функції, ок-
ремі форми (воєнна, державна, політична, гро-
мадська, економічна, екологічна, інформаційна 
безпека). Водночас, в юриспруденції сформува-
лося уявлення, що поняття національної безпеки 
виконує також вагому методологічну функцію, 
виступаючи як ключова "концептуальна ідея для 
пояснення тих чи інших конкретних процесів і 
явищ соціальної реальності" [11, c.11].  

Зокрема, С. Чандра та Р. Бонсле (Chandra 
and Bhonsle, 2015) зазначають, що "концепція 
національної безпеки часто сприймалася як 
збереження суверенітету, територіальної ціліс-
ності і внутрішньої стабільності з упором на 
примусову силу держави", а "всеосяжний пог-
ляд на національну безпеку вимагає, щоб ви-
значальним фактором безпеки були не тільки 
примусові елементи державної влади, а й її 
всеосяжна національна міць, причому остання 
являє собою сукупність багатьох факторів у всіх 
аспектах національного життя" [12]. 

В свою чергу, А. Гризольд (Grizold, 1994) 
вважає, що "введення "кооперативної" моделі 

колективної безпеки може слугувати відправною 
точкою формування нових, більш ефективних 
заходів регулювання національної та глобаль-
ної структури у сучасному світі " [13], а Кім Р. 
Холмс (Holmes, 2015) визначає елементи наці-
ональної безпеки, надаючи як визначення тер-
мінів, так і роз'яснення пов'язаних понять, а та-
кож надає поради щодо створення Стратегія 
національної безпеки [14]. 

З огляду на це, варто окремо звернути увагу 
й на те, що категорія "національна безпека", 
маючи у своїй основі предикат "національна", 
уже перестала сприйматися наукою у вузькому 
етнополітичному сенсі – як винятковий атрибут 
націй та, відповідно, прояв винятково націона-
льних інтересів, що до того ж по-різному можуть 
інтерпретуватися в різний час панівною верхів-
кою суспільства, а стала сприйматися швидше 
як синонім загальносоціальної безпеки як без-
пеки державно організованого соціуму в найши-
ршому розумінні значення, як квінтесенції його 
глибинної потреби у безпечних, стабільних та 
упорядкованих умовах існування, з активною 
роллю державних та недержавних "акторів", 
відповідальних за відвернення внутрішніх і зов-
нішніх, реальних та потенційних загроз цим 
умовам суспільного існування і розвитку.  

Метою статті є визначення місця національ-
ної безпеки в теоретико-правовій науці з погля-
ду на особливості сучасної методології. Її нови-
зна полягає в виокремленні ключових пара-
метрів концептуалізації національної безпеки, 
які відображають сутність та правову природу 
цього явища. Завданням статті є визначення 
особливостей національної безпеки як правово-
го поняття, методологічних засад та проблем 
правового феномену національної безпеки, 
природи та діалектики концептуалізації фено-
мену національної безпеки. 
Особливості національної безпеки як  
правового поняття 

З плином часу, методологічно-пояснювальна 
функція категорії "національна безпека" та коло 
суспільних явищ і процесів, що центруються до-
вкола цього явища, лише зростають й урізно-
манітнюються, що зумовлює складну динаміку 
безпекових суспільних відносин, їх щільну юри-
дизацію та диференціацію їх правового регулю-
вання за сучасних умов (зокрема, й посилення 
внутрісистемних та міжсистемних правових 
зв’язків на рівні окремих правових інститутів та 
галузей права). При цьому, зазначимо, що ком-
плексне теоретико-правове уявлення про наці-
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ональну безпеку як явище правової дійсності 
вбачається нам можливим "на основі наукової 
методології праводержавознавства і фундамен-
тальних наукових понять, що мають філософсь-
ко-методологічний зміст, а тому здатні відобра-
зити все різноманіття не тільки власне об’єкта 
вивчення як цілісного явища, а й усіх його еле-
ментів" [15, c.98]. 

Водночас, вагома роль національної безпеки 
як суто правового поняття стала позначатися 
порівняно нещодавно, а надто на українських 
теренах. Зрештою, як показує досвід державот-
ворення, сам процес виникнення й утвердження 
сучасної Української держави був щільно 
пов’язаний із проблемами забезпечення її наці-
ональної безпеки в усіх її складових частинах. 
Втім, і за умов триваючої російської збройної 
агресії (що нині розглядається як основний ви-
клик українському безпековому простору [8, 
c.182]), тимчасової окупації частини території 
України, наростання загроз економічній та інфо-
рмаційній безпеці держави саме збереження і 
подальший розвиток України як суверенної, де-
мократичної, соціальної, правової держави за-
лежить від успішної реалізації політики націона-
льної безпеки, спроможної гарантувати захи-
щеність життєво важливих інтересів держави (її 
конституційний лад, суверенітет, територіальну 
цілісність і недоторканність державних кордо-
нів), суспільства (його матеріальні та духовні 
цінності) і особи (її права та свободи) від внут-
рішніх та зовнішніх загроз [16, c.89]. Іншими 
словами, національна безпека виступає ключо-
вою детермінантною державного суверенітету 
та територіальної цілісності Української держа-
ви як натепер, так і на перспективу [1]. 

Виходячи з наведеного, закономірно, на наш 
погляд, що терміно-поняття "національна без-
пека" потрапило до числа чи не найбільш широ-
ковживаних саме в Україні. Спроба модернізу-
вати (й реформувати) всю систему національної 
безпеки, поставивши її на правові "рейки" роз-
витку та акумулювавши набутий національний 
досвід її правового регулювання, спонукає до 
виокремлення науково-правового дискурсу що-
до національної безпеки як відносно автономно-
го в широкій палітрі наукових підходів, концепцій 
та інтерпретацій цього явища та суміжних пра-
вових феноменів.  

Найперше, що треба зауважити, на наш пог-
ляд, так це те, що всебічний аналіз цього фено-
мену з теоретико-правових позицій потребує 
окремої – призвичаєної не лише до суто науко-
вих, але й до ґрунтовних праксеологічних пот-

реб – методології наукового дослідження, що 
стала б спроможною осмислити феномен саме 
як явище юридичного "порядку". Така методо-
логія, якщо скористатися відомим висловом Ф. 
Бекона, здатна, немов ліхтар уночі освітлювати 
дорогу вченому. Продовжуючи думку, видатний 
англійський філософ влучно зауважив, що на-
віть коли з ліхтарем дорогою прямує кульгава 
людина, то вона неодмінно випередить того, хто 
біжить до своєї мети в пітьмі [17, c.23].  
Методологічні засади правового феномену 
національної безпеки 

Слід зазначити, що методологія дослідження 
правового феномену національної безпеки 
пов’язана із залученням до методологічного ар-
сеналу таких науково-теоретичних підходів і по-
яснювальних схем, що забезпечили би поглиб-
лене, всебічне пізнання згаданого явища в 
єдності його онтологічних, феноменологічних, 
нормативних, діяльнісних, структурних, функці-
ональних та ціннісних компонентів та форм 
прояву. Це особливо важливо з того погляду, 
що всі означені компоненти повинні враховува-
тися в модернізації цього суспільного явища в 
умовах сучасної України з огляду на глибоку 
практичну потребу розбудови сучасної системи 
національної безпеки, здатної забезпечити не 
лише актуальні потреби особистості, суспільст-
ва та держави, але й гарантувати на майбутнє 
утвердження та розвиток ключових конституцій-
них цінностей, що підлягають першочерговому 
захистові з боку всіх суб’єктів забезпечення на-
ціональної безпеки. 

Зайве наголошувати на тому, що методоло-
гічні підвалини дослідження національної без-
пеки в теоретико-правовому розрізі є фундаме-
нтальними засадами розкриття онтологічних 
(сутнісних), феноменологічних (форм зовніш-
нього прояву), аксіологічних (ціннісних), струк-
турних та функціональних, інституціональних та 
нормативно-правових аспектів, сторін дослі-
джуваної проблематики. Натомість сучасні тео-
ретичні підходи, як засвідчує їх неупереджений 
науковий аналіз, до визначення сутності та пра-
вової природи феномену національної безпеки, 
на жаль, вирізняються суттєвою невизначеністю 
в домінуючих поглядах на безпеку як таку й ха-
рактеризуються значною недооцінкою низки ме-
тодологічних аспектів формування стратегії на-
ціональної безпеки, яка передбачає єдиний, 
здебільшого вже не адекватний сучасним вимо-
гам, алгоритм мислення, ухвалення переважно 
шаблонних (а відтак, переважно помилкових) 
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стратегічних рішень і розбалансування діяльнос-
ті у сфері безпеки тощо [18, c.6; 19], що призво-
дить чи здатне призвести до суттєвих (людських, 
матеріальних, територіальних та інших) втрат і 
заподіяти значну шкоду ключовим національним 
інтересам як конституційним цінностям.  

Констатується, що, зокрема, "різноманіття 
підходів до розуміння поняття "національна 
безпека" в соціально-політичних науках пояс-
нюється слабкою концептуалізацією, відсутніс-
тю чіткого визначення, значною кількістю еле-
ментів" [8, c.179]. За великим рахунком, йдеться 
передусім про критичну слабкість методологічної 
основи науково-правових досліджень широкого 
спектру актуальних проблем зі сфери національ-
ної безпеки, надто на рівні теорії права, невизна-
ченість її ключових відправних позицій та векто-
рів наукового пошуку. Такий стан зумовлює 
посилену увагу до методологічного складника 
проблеми та змушує, принаймні в загальних ри-
сах, охарактеризувати ключові підходи до подо-
лання окресленого вище стану. При цьому варто 
спиратися на ті тлумачення методології опрацю-
вання цієї проблематики, які відображатимуть 
специфіку власне правової методології, а, з дру-
гого боку, стимулюватимуть поєднання зробле-
них напрацювань у цій сфері із розумінням спе-
цифіки постмодерної (некласичної) ситуації, що 
склалася у правовій науці загалом, як відобра-
ження постмодерну у світовій цивілізації [20].  

Так, В.В. Сокуренко абсолютно справедливо 
розглядає методологію як учення про науковий 
метод пізнання або як систему наукових прин-
ципів, на яких ґрунтується дослідження і здійс-
нюється вибір сукупності пізнавальних засобів, 
методів, прийомів дослідження; як теорію мето-
дів дослідження, створення концепцій, як сис-
тему знань про теорію науки або систему мето-
дів дослідження [21, c.15]. При цьому без-
умовно, слід враховувати специфіку методології 
власне правової науки. В Юридичній̆ енцикло-
педії за редакцією академіка Ю.С. Шемшученка 
методологія юридичної науки окреслена як сис-
тема підходів, методів і способів наукового дос-
лідження, як теоретичні засади використання їх 
під час вивчення державно-правових явищ. Ос-
нову методології юридичної науки становлять, 
зокрема: філософсько-світоглядні підходи, за-
гальнонаукові методи, групові методи, спеціа-
льні методи [22]. При цьому, ключовим елемен-
том методології юридичної науки вважається 
система спеціальних юридичних методів, яка 
охоплює системний, структурно-функціональ-
ний, синергетичний, герменевтичний, історико-

правовий, компаративістський (порівняльно-пра-
вовий) та догматичний (формально-юридичний). 
Вона складають узвичаєну, класичну "палітру" 
дослідницьких методів, якими має послуговува-
тися і дослідник теоретико-правових аспектів 
феномену націо-нальної безпеки.  

Як вбачається з наведеного, дослідження 
феномену національної безпеки на теоретико-
правовому рівні потребує застосування такого 
загальнометодологічного підходу наукового по-
шуку, який був би максимально адекватним по-
ставленим дослідницьким завданням і водночас 
– який би відображав своєрідність дослідниць-
кої стратегії в контексті найсучасніших методо-
логічних пошуків загальнотеоретичної юриспру-
денції, зокрема з тим, що остання "переживає 
посткласичний етап свого розвитку, вона плю-
ралістична за своєю сутністю і визначається 
взаємодією різноманітних підходів за принци-
пом додатковості" [15, c.86; 23]. При цьому не 
можна не погодитися із П.П. Богуцьким у тому, 
що наукова стратегія дослідження феномену 
національної безпеки як певної системної ціліс-
ності "має враховувати насамперед потреби 
людини й суспільства у безпечній життєдіяльно-
сті та існуванні на основі взаємодії права і дер-
жави, з вирішенням практичних питань захисту 
від зовнішніх і внутрішніх загроз" [24, c.85]. За-
значені міркування також цілком корелюють із 
сучасними уявленнями про методологічний під-
хід як про "принципову методологічну орієнта-
цію дослідження, точку зору, з якої розглядаєть-
ся об’єкт вивчення (спосіб визначення об’єкта), 
поняття чи принцип, який скеровує загальну 
стратегію дослідження" [25]. 

Правова наука в Україні, як відомо, ще й досі 
перебуває у складному пошуку своєї методоло-
гічної самоідентифікації, схиляючись чи то до 
різних варіантів нео- чи постпозитивізму, або ж 
намагається поєднати елементи позитивізму 
(зокрема соціолого-правовий напрям) із осучас-
неною природно-правовою парадигмою тощо. У 
зв’язку з класифікацією типів праворозуміння, 
подекуди в теоретико-правовій науці виокрем-
люють природно-правовий, етатистський і соці-
ологічний підходи до концептуалізації і правових 
феноменів як таких [26, c.62–69]. Відповідно, 
пошук шляхів концептуалізації правового фено-
мену національної безпеки так само тісно 
"пов’язаний із проблемою праворозуміння, яке 
постає як одна з фундаментальних методологі-
чних основ сучасної юриспруденції" [27, c.213]. 
Щоправда, у сфері дослідження національної 
безпеки згадані загальноправові підходи набу-
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вають дещо модифікованого вигляду.  
Так, при розкритті сутності цього правового 

явища домінують три провідних підходи, що їх 
можна виокремити з певною часткою умовності: 
ліберальний, національний та етатистський. 
При першому, як вказують Т. Бальзак (Balzacq, 
2003), а також М. Чурик, К. Дунай, М. Карпюк та 
К. Прокоп (Czuryk, Dunaj, Karpiuk and Prokop, 
2016), акцентується увага на базисних лібера-
льних цінностях суспільства, зокрема на пріори-
теті забезпечення прав людини як фундаменту 
національної безпеки [28, 29]. При національ-
ному наголос робиться на тому, що національна 
безпека є відображенням потреби в захищенос-
ті національних інтересів, які вважаються пріо-
ритетними [30–37; 38, c.4; 39, c.12, 14]. Нарешті, 
в межах етатистської парадигми основна увага 
приділяється забезпеченню безпеки держави, 
зокрема у воєнній сфері; по суті державна та 
національна безпека ототожнюються, поза 
сферою державного впливу національної без-
пеки за такого підходу не існує. Відповідно, на-
ціональна безпека втрачає будь-який смисл без 
участі держави адже лише державні інститути є 
активними чинниками гарантування національ-
ної безпеки, через державні інститути і реаліза-
цію ними функцій національна безпека набуває 
тих ознак, які наближують до розуміння її сутні-
сного значення [2].  

Як видно, в основі цих трьох зазначених під-
ходів лежать тотожні уявлення про виокрем-
лення якогось одного принципу (засади), довко-
ла якого відбувається подальша "операціо-
налізація" поняття національної безпеки: це або 
права людини, або національні інтереси, або 
сфера державних інтересів та державної безпе-
ки. Це дозволяє зробити висновок про те, що в 
основі методології дослідження правовою нау-
кою явища національної безпеки лежать здебі-
льшого моністичні уявлення про цей феномен, 
що зводять його до якогось одного показника, 
критерію або форми зовнішнього вияву. Воче-
видь такі спрощені уявлення про національну 
безпеку не повною мірою відповідають як скла-
дній природі самого феномену, так і не врахо-
вують сучасних його трансформацій, його мін-
ливості та поліваріантності сценаріїв можливого 
розвитку.  

Своєю чергою, ми виходимо із іншої методо-
логічної посилки, а саме з того, що національна 
безпека є складнішим феноменом, який має 
украй мінливу політико-правову природу. Відтак, 
її слід розглядати у просторі – як частину між-
народної безпеки стосовно безпеки в межах 

державних кордонів певної держави; стосовно 
національних інтересів – як стан захищеності 
життєво важливих інтересів особистості, суспі-
льства та держави від внутрішніх і зовнішніх за-
гроз; стосовно воєнних загроз – як становище 
країни, за якого їй не загрожує небезпека війни 
або інших посягань на суверенітет та територі-
альну цілісність; стосовно суверенітету держави 
– стан держави, за якого забезпечується її цілі-
сність і можливість бути самостійним суб’єктом 
міжнародних відносин [40, c.93].  

Маючи складну архітектуру та різноманітні 
форми прояву, національна безпека "пронизує" 
інтереси як індивіда, так і суспільства та держа-
ви, будучи їх діалектичною єдністю. Як явище і 
як реальний стан суспільних відносин, вона та-
кож передбачає певну кореляцію інтересів осо-
бистості, суспільства та держави на засадах 
тісного взаємного співіснування цих правових 
цінностей у певній несуперечливій єдності. Тому 
слушним видається висновок П.П. Богуцького, 
що національна безпека як феномен цивіліза-
ційного порядку в цілому ґрунтується на гумані-
стичних началах, а тому її "слід виводити у 
центр формування програми дослідження пра-
ва, у поєднанні з державою, суспільством і лю-
диною" [24, c.85].  

Із цих методологічних позицій, зокрема, наці-
ональна безпека як така не може бути ототож-
нена із державною, адже вона є об’єктивно ши-
ршою, ніж державна, що "є важливим маркером 
демократичності політичної системи певної 
держави. Слід зазначити, що у державах з де-
мократичним типом політичної системи поняття 
суспільства та держави не ототожнюються. 
Ототожнення суспільства та держави свідчить 
про недемократичність політичної системи, про 
тоталітарний характер її політичного режиму" 
[41, c.152]. Зведення національної безпеки до 
державної не відповідає принципові різноманіт-
ності реально існуючих форм національної без-
пеки, з-поміж яких державна безпека – лише 
одна з можливих.  
Проблеми концептуалізації феномену  
національної безпеки 

Вагомою підставою для окремого методоло-
гічного зрізу цього дослідження є спроба вийти 
на рівень концептуального узагальнення фено-
мену національної безпеки шляхом теоретико-
правового осмислення й систематизації базових 
ознак, форм прояву, структур і функцій, власти-
вих цьому суспільному явищу за сучасних умов. 
Гносеологічною підставою для цього є розгляд у 
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різних науках питань безпеки на кількох рівнях: 
концептуальному (онтологічні і гносеологічні 
основи безпеки); практичному (безпека розгля-
дається в контексті відображення певних потреб 
у життєдіяльності особи, суспільства, держави і 
міжнародної спільноти); ціннісному (філософія 
безпеки, культура безпеки тощо) [42, c.19]. 

Відповідне наукове узагальнення ми прово-
димо, виходячи із загальнотеоретичних наста-
нов щодо концептуалізації суспільних (у тому 
числі правових) феноменів. Вважаємо такий 
підхід доволі продуктивним з евристичного боку 
та перспективним з огляду на застосовану ниж-
че методологію такої концептуалізації феноме-
ну національної безпеки в теоретико-правовому 
розрізі.  

Саме поняття концептуалізації належить до 
усталених останнім часом категорій різних наук 
[43], зокрема й теоретико-правової. У широкому 
розумінні концептуалізація розглядається як: 1) 
процес утворення і формування концептів у сві-
домості людини, за якого свідомість людини ви-
окремлює відмінні ознаки та окрему область чи 
сферу в об’єктивній або суб’єктивній дійсності 
та підводить їх під певний визначений клас 
явищ [44]; 2) первинна теоретична форма, що 
забезпечує теоретичну організацію матеріалу; 
схема зв’язків понять, які відображають можливі 
тенденції до змін; спосіб організації мисленнєвої 
роботи, що дозволяє рухатись від матеріалу і 
первинних теоретичних концептів до більш абс-
трактних конструктів, покладених в основу по-
будови картини бачення досліджуваного сегме-
нту реальності [45, c.339]; 3) процес утворення 
конкретної моделі дослідження, обов’язкова 
процедура дослідницької практики, що забезпе-
чує теоретичну організацію матеріалу й схема-
тизацію зв’язку понять та дозволяє рухатися від 
первинних теоретичних концептів до все більш 
абстрактних конструктів, розгортаючи всю стру-
ктуру наукової теорії, з одного боку, і вписуючи 
наукову теорію в дедалі ширші дисциплінарні 
контексти, з другого боку [46]; 4) понятійна кла-
сифікація і як один з процесів пізнавальної дія-
льності людини, що полягає в осмисленні й 
впорядкуванні результатів внутрішнього рефле-
ксивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, 
явища дійсності та їхні ознаки; результатом 
концептуалізації є формування концептуальної 
системи, складниками якої є концепти [47, 
c.258]; 5) процедура теоретичної організації 
знань та певного наукового матеріалу, що дає 
можливість створити відповідну теоретико-
методологічну модель дослідження й сформу-

вати понятійний апарат предмета дослідження з 
виділенням його суттєвих взаємозв’язків [48, 
c.7]. Отже, за будь-якого підходу концептуаліза-
ція охоплює певну сферу наукового знання, уза-
гальнює найсуттєвіші риси, властивості того чи 
іншого явища або процесу, центруючи їх довко-
ла певних мисленнєвих конструктів – концептів, 
які є відправними для моделювання розвитку 
відповідної сфери суспільних відносин.  

Загалом, проблема концептуалізації в юрис-
пруденції є достатньо складною та маловивче-
ною передусім з епістеміологічного погляду. Між 
тим, прагматичний аспект цієї концептуалізації 
має свою виразну специфіку, що часом зумов-
лює виникнення різноманітних казуїстичних 
складнощів у визначенні правових терміно-
понять та парадоксів, пов’язаних із їх вживан-
ням [49]. Але, попри означені складнощі, про-
блематика концептуалізації наукового знання не 
є периферійною для теоретико-правової науки, 
виходячи як з її сутнісного призначення, так і 
враховуючи актуальний стан її розвитку та пер-
спективи, а також – з огляду на специфіку само-
го явища національної безпеки як системного, 
комплексного, полідисциплінарного (з погляду 
досліджуваності). 

Йдеться, передусім, про те, що сучасні умови 
суспільного і державного розвитку об’єктивно 
вимагають переосмислення та концептуалізації 
наукових ідей і поглядів, що торкаються сутності 
та значення чинників, які впливають на форму-
вання й розвиток правових феноменів [50, c.14]. 
Крім того, наукова проблематика розвитку пра-
вових явищ та процесів охоплює широке коло 
саме концептуальних питань, включаючи зміст 
доктринальних підходів до аналізу правових 
явищ, виявлення нових тенденцій у сфері пра-
вового регулювання суспільних відносин, що є 
запорукою відмежування істинно наукових 
знань про правові явища від інших форм пі-
знання дійсності [51, c.20; 15, c.86]. 

Так, у сучасній науці під концептуалізацією 
національної безпеки розуміють особливу про-
цедуру введення онтологічних уявлень в деякий 
масив емпіричних даних, які забезпечують тео-
ретичну організацію знання і схематизацію 
зв’язку понять, що відображають можливі тен-
денції змін референтного поля соціального 
явища – "національна безпека", як об’єкта, що 
дозволяє формулювати гіпотези про його при-
роду та характер взаємозв’язків з іншими яви-
щами [52, c.18]. В основі концептуалізації зазви-
чай лежить наукове конструювання концептів та 
смислів, які часом співіснують як опонуючі, а 
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часом "нанизуються" один на одного як взаємо-
доповнювальні. Як зазначає український дослі-
дник К.В. Горобець, у праві "концепт є фактором 
смислоутворення, а тому системне уявлення 
про право на основі різних концептів зумовлює 
й різні варіанти бачення його структури та субс-
трату (кола феноменів, які включає в себе пра-
во)" [27, c.213]. Відповідно, в основу методології 
концептуалізації феномену національної безпе-
ки у теоретико-правовому вимірі має бути пок-
ладена полідіалогічна інституційно-цивіліза-
ційна парадигма як концептуальна основа 
з’ясування сутності соціального явища, яке поз-
начають цим концептом [52, c.25]. 

Активне запровадження до наукового обігу 
поняття "концептуалізація національної безпеки 
як правового феномену" та послуговування ним 
у межах теоретико-правової науки передбачає, 
з одного боку, суттєву формалізацію нової ін-
формації про предмет дослідження, узагаль-
нення нових фактів і відомостей, обґрунтовано-
сті та відмінності порівняно з іншими правовими 
феноменами, а, з другого боку, це передбачає 
створення теоретичної моделі, сформованої на 
основі акумуляції і подальшого розвитку низки 
ключових теоретико-правових ідей, що лежать в 
основі всього правового регулювання [15, c.99]. 
При цьому особливо важливим видається до-
держання наукових принципів незаангажовано-
сті, інклюзивності, поєднання концептуалізму із 
конкретно-прикладними методами дослідження, 
синтетизм та поліваріантність гіпотез, поєднан-
ня елементів традиційної (класичної) юридичної 
методології із елементами постмодерної (не-
класичної) юридичної методології [10, c.48]. При 
зазначеній концептуалізації національної безпе-
ки важливо забезпечити таке поєднання теоре-
тичних і прикладних аспектів проблеми, щоб на 
основі встановлення її ролі, функціонального 
призначення, форм прояву тощо "виробити і уто-
чнити відповідні понятійні категорії, обґрунтувати 
пропозиції щодо вдосконалення законодавства 
та практику його застосування" [53, c.51]. 

Якщо ж зважити на роль категорії національ-
ної безпеки в онтологічному, феноменологічно-
му, ціннісному, цивілізаційному, антропологіч-
ному та інших вимірах (зрізах), то маємо дійти 
висновку про її істотне методологічне значення 
для теоретико-правової науки загалом і придат-
ність означеного феномену до концептуалізації 
в рамках науково-правового дискурсу. На наш 
погляд, стан придатності феномену національ-
ної безпеки до концептуалізації в рамках науко-
во-правового дискурсу зумовлений такими об-

ставинами.  
1. Сама категорія національної безпеки спро-

можна сполучити внутрішньодержавні та міжна-
родні форми буття права як глобального цивілі-
заційного феномену, його лімітуючий по відно-
шенню до насильства характер і в цьому 
виявити гуманістичний потенціал права як зага-
льносоціального цивілізаційного феномену. 
Зрозуміло також, що національна безпека є по-
няттям, що є сумісним із будь-яким типом пра-
ворозуміння та будь-якою парадигмою розвитку 
права, хоч і має в межах кожного з них свої сво-
єрідні прояви. У правовому сенсі, як правова 
категорія, що позначає специфіку буття цього 
суспільного феномену, національна безпека 
також акумулює правовий потенціал з точки зо-
ру "його призначення і можливостей оптималь-
ної організації всіх сторін соціального життя" 
[54, c.10]. Тим часом правове забезпечення на-
ціональної безпеки наочно демонструє універ-
сальні якості права, адже воно однаковою мі-
рою стосується усіх соціальних акторів, 
приборкує руйнівні сили як за рахунок правової 
діяльності держави та її інституційних спромож-
ностей, так і самостійно – у складних комуніка-
ціях із державою, які варто вважати стратегіч-
ними комунікаціями правового змісту" [2, c.123]. 

2. Безумовно, національна безпека як явище 
найвищого соціального порядку має універса-
льний правовий характер, висвітлюючи як різні 
модуси юридичного буття особистості, суспільс-
тва і держави, так і поєднуючи їх, сполучаючи ці 
модуси, ув’язуючи їх в системну єдність, здатну 
гарантувати безпечне середовище життя та 
функціонування (діяльності) як для особистості, 
так і для її колективних утворень – суспільства і 
держави.  

Проте за сучасних умов непоодинокими є 
випадки, коли в силу тих чи інших причин "дер-
жава монополізує багато у чому вирішення пи-
тань національної безпеки. Наслідком такої мо-
нополізації можуть бути реальні факти 
ігнорування потреб особистості стосовно безпе-
кових умов існування, що формує в кінцевому 
результаті соціальний конфлікт, вирішення яко-
го стає можливим виключно у спосіб протисто-
яння, результати якого не можуть бути прогно-
зованими. Попередити конфлікт, або ж 
вирішити його у фазі розвитку має здатність 
лише право, нормативи і цінності якого мають 
універсальне значення як для особистості, так і 
для суспільства і держави" [2, c.72]. Саме тому 
концептуалізацію національної безпеки є сенс 
проводити саме виходячи з теоретико-правових 
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засад, на фундаменті загальнотеоретичної 
юриспруденції. Саме вона сприяє юридизації 
ключових безпекових відносин у суспільстві, їх 
належній упорядкованості, подоланню дефіциту 
правового регулювання та усуненню надмірного 
державного інтервенціонізму до безпекової 
сфери на шкоду особистісному та/чи суспільно-
му модусам національної безпеки. 

Тож не випадково як на науковому, так і на 
нормативно-правовому рівнях спостерігаємо 
небачене для інших наскрізних правових кате-
горій розмаїття "палітри" концепцій, стратегій, 
"дорожніх карт" тощо, себто документів саме 
узагальнюючо-концептуального характеру, які 
відображають найбільш істотні з точки зору ди-
наміки процеси розвитку суспільних явищ, охо-
плюваних "предметним полем" національної 
безпеки.  

3. Категорія національної безпеки, як уже бу-
ло показано, має міждисциплінарний характер. 
Відтак, в межах правничої науки вона потребує 
фундаментальної розробки саме на рівні теорії 
права, здатної максимально узагальнити найіс-
тотніші риси, властиві відповідному суспільному 
явищу. Відповідно, дослідження питань право-
вого значення національної безпеки, її місця в 
правовій системі суспільства, співвідношення із 
державою, державним примусом, правопоряд-
ком та іншими суміжними явищами зумовлює 
комплексний науковий підхід до осмислення 
правових закономірностей виникнення, функці-
онування, видозмін та трансформацій означе-
ного феномену. Зрозуміло, що теорія права, за 
такого підходу, не може не послуговуватися і 
міждисциплінарною методологією, орієнтова-
ною, перш за все, на загальсоціальні аспекти 
функціонування й розвитку національної безпе-
ки. Тому за сучасних умов розвитку національ-
ної безпеки, ґрунтованої на національних інте-
ресах, синхронізованої із розвиток правових 
умов діяльності людини та суспільства, їх тісної 
взаємодії із державою, а також із системою між-
народної безпеки, її вже неможливо досліджу-
вати поза залученням актуальних напрацювань 
зроблених у межах синергетики, феноменології, 
аксіології, антропології, інших напрямів соціогу-
манітарного знання.  

Об’єктивно зумовлений такою міждисциплі-
нарною ситуацією, пошук синтетичних методо-
логічних моделей, які б дозволили виявити ба-
гатоаспектність національної безпеки прямо 
підводить нас до необхідності концептуалізації 
наукового знання про згадане явище. Така кон-
цептуалізація позначатиме найвищий рівень 

науково-теоретичного узагальнення найістотні-
ших рис, властивостей, форм прояву природу 
національної безпеки в системі суспільних від-
носин, що мають необхідний, цілеспрямований 
та закономірний характер. У цьому сенсі вияв 
правової природи національної безпеки саме як 
правового феномену здатне наблизити дослід-
ника до пізнання й опанування тими правовими 
закономірностями, які є характерними саме для 
даного феномену.  

Така концептуалізація, з нашої точки зору, 
буде найбільш плідною та адекватною саме в 
межах загальнотеоретичної юриспруденції, 
адже саме вона здатна відтворити всю систему 
правових закономірностей, які б мали універса-
льне значення для функціонування національ-
ної безпеки як особливого динамічного стану 
суспільного життя. У межах теорії права єдино 
можлива така концептуалізації національної 
безпеки, яка б дозволяла осмислювати й особ-
ливості проникнення національно-безпекових 
закономірностей у сферу регулювання окремих 
галузей права, передусім конституційного, адмі-
ністративного, інформаційного, воєнного тощо.  

Отже, категорія "концептуалізація національ-
ної безпеки" відображає найсуттєвіші, з точки 
зору теорії права, правові (державно-правові) 
закономірності виникнення, функціонування та 
змін, що їх зазнає явище національної безпеки в 
системі суспільних відносин, що мають необхід-
ний, цілеспрямований та закономірний харак-
тер. Відповідно, концептуалізація національної 
безпеки передбачає, що сферу безпекових від-
носин що складається в суспільстві, слід дослі-
джувати з точки зору теорії права (змістовно-
теоретично), на базі чого можна виявити сут-
ність та ознаки національної безпеки як само-
стійної юридичної категорії, а також розглянути 
особливості функціонування безпекових суспі-
льних відносин з точки зору права – як відносин, 
урегульованих правом.  
Природа та діалектика концептуалізації  
феномену національної безпеки  

Прагнучі концептуалізувати теоретико-
правове знання щодо національної безпеки як 
складноорганізовного та поліфункціонального 
суспільного феномену, що пронизує ключові 
модуси існування людини, суспільства та дер-
жави, ми маємо виходити з того, що нині триває 
активний пошук нової парадигми знань у галузі 
націобезпекознавства, що прагне поєднати й 
акумулювати найновітніші соціально-
філософські та спеціально-наукові розробки й 
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бачення перспектив розвитку не лише націона-
льно обмежених державних утворень, але й ви-
явити особливості національної безпеки у пост-
національну добу, коли вплив політичних націй 
на системи державного суверенітету, організації 
державної влади та правове влаштування сус-
пільного життя поступається місцем іншим сус-
пільним впливам.  

Безумовно, концептуалізація феномену наці-
ональної безпеки як правового має спиратися 
на ретельно проведене наукове узагальнення 
всього комплексу факторів, які впливають на 
інституціалізацію, функціонування (у тому числі 
дисфункції) національної безпеки в найширшо-
му суспільному і міжнародному контекстах, вра-
ховувати "багатошаровість" національної безпе-
ки на особистісному, суспільному та держав-
ному рівнях, модифікації системи національних 
інтересів як базису формування й центрування 
державно-правових зусиль щодо забезпечення 
національної безпеки як певної системної ціліс-
ності. У цьому контексті абсолютно слушною 
видається думка академіка О.В. Петришина, що 
"ігнорування багатофакторності чинників соціа-
льного розвитку призводить до штучного зву-
ження сфери правового регулювання виключно 
до функціонування державного механізму, який 
у сучасному суспільстві вже не може виступати 
єдиним (монопольним) провідником норматив-
ної правової енергії у суспільні відносини. 
Останнє не залишає простору для автономного 
регулювання – ініціативної діяльності громадян 
та їх об’єднань, функціонування громадянського 
суспільства та системи місцевого самовряду-
вання. Натомість відрив права від активних но-
сіїв – індивідів, які наділені власними інтереса-
ми та свідомістю, компенсується покладенням 
на владу неадекватних її призначенню у демок-
ратичній державі надзвичайних завдань, надмі-
рною концентрацією силового впливу в руках 
органів державної влади, авторитарними та бю-
рократичними методами вирішення будь-яких 
питань життєдіяльності суспільства" [55, c.18–
19]. Окреслена закономірність рельєфно відо-
бражена у відриві правових регуляторів від по-
всякденної діяльності суб’єктів забезпечення 
національної безпеки, що не могло не призвес-
ти до виникнення завищених очікувань від дер-
жавної влади, яка у критичні моменти загроз 
національній безпеці України у 2014 році вияви-
лася фактично безпорадною з точки зору своє-
часного, оперативного та ефективного реагу-
вання на зазначені загрози, зокрема у воєнній 
сфері, що "стрімко загострилися в усіх сферах і 

набули комплексного масштабного характеру" 
[56, c.135]. 

Теоретична цінність теоретико-правового 
дослідження буде тим більшою, що щільніше 
воно буде, з одного боку, зіперте на виявлення 
загальносистемних особливостей такого поліа-
спектного та багатофункціонального суспільно-
го явища, яким є національна безпека, а з дру-
гого боку, враховуватиме сучасні процеси 
синергетики, відмови від домінування в юрис-
пруденції логоцентризму [57, c.34; 58], а також з 
огляду на актуальні процеси релятивізації [59], 
деформалізації [60, c.176], антропологізації [61], 
глобалізації права загалом та правових явищ 
зокрема [62, c.6]. Адже сучасна юриспруденція 
обслуговує світ, основними характеристиками 
якого вважаються децентралізація, фрагмента-
ція, плюралізм, еклектика, множинність, неви-
значеність, переривчастість, мінливість, елімі-
нація суб’єкта тощо [63, c.55; 57, c.31–60]. Тож, 
якщо ключовими настановами класичної мето-
дології правознавства донедавна вважалися 
об’єктивізм, детермінізм, логоцентризм, механі-
цизм, фундаменталізм і догматизм, то визнача-
льні характеристики некласичної моделі гносе-
ологічних настанов є нині діаметрально 
протилежними – релятивізм, множинність, нелі-
нійність та альтернативність. Саме з таких – 
некласичних – наукових позицій варто пере-
осмислювати діалектику співвідношення зако-
номірного і випадкового у сфері національної 
безпеки, реальних та потенційних загроз, спів-
відношення національної та міжнародної безпе-
ки тощо. Означені категорії – починаючи з по-
няття національної безпеки – постають як 
нетипові, несподівані, ймовірнісні (вірогіднісні), 
нелінійні тощо. За таких умов і сама сфера сус-
пільних відносин, що їх охоплює категорія наці-
ональної безпеки, постає як відкрита нестабіль-
на система, розвиток якої характеризується 
різним, часом хитким, невизначеним, нестабі-
льним, співвідношенням елементів безпеки і 
небезпеки, рухливим поєднанням процесів ор-
ганізації і дезорганізації [64, c.54]. При цьому 
відкритість системи національної безпеки є від-
носною: "відносна відкритість та водночас за-
мкненість системи національної безпеки вима-
гає відповідних механізмів саморегулювання 
для підтримання стану рівноваги, цілісності, єд-
ності компонентів. Безумовно, що саморегуля-
ція системи національної безпеки не може замі-
нити цілеспрямованої діяльності держави й 
громадянського суспільства щодо забезпечення 
національної безпеки, особливо у випадках ви-
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никнення та існування реальних загроз. Проте 
така цілеспрямована діяльність не виключає, а 
навпаки, заохочує усі можливі позасистемні, 
здебільшого автономні засоби впливу на підт-
римання або ж відновлення цілісності системи 
національної безпеки" [2].  

Нестабільності, хиткості такій системі додає 
неодноразово засвідчений та констатований 
антагонізм зусиль державних та недержавних 
акторів із забезпечення національної безпеки, а 
так само неоднорідності зусиль, спрямованих 
на забезпечення колективної (глобальної, між-
народної, регіональної) та національної безпе-
ки. Так, національна безпека за сучасних умов 
сама є дуже нестабільною категорією: поступо-
во особливу "вагу набуває колективна безпека, 
що пов’язане зі зміною характеру війн та обме-
женими потенційними можливостями окремих 
держав вирішувати функцію захисту власної 
території без підтримки міжнародної спільноти" 
[1, c.76]. Тож власне національна безпека пос-
тає як украй відносне явище, і не стільки як ста-
більний стан захищеності суспільних відносин, 
скільки як хитка (й не завжди поновлювана) рів-
новага загроз і реакцій на них.  

Загальнотеоретичний аналіз основних еле-
ментів і зв’язків, які забезпечують національній 
безпеці як складно організованому правовому 
явищу системну цілісність, ефективність, збе-
реження її функцій при впливі на неї комплексу 
різноманітних та різновекторно діючих чинників 
середовища, дає підстави характеризувати на-
ціональну безпеку як відкриту динамічну систе-
му. Такий підхід постає фундаментальною тео-
ретико-методологічною основою, яка не лише 
виявляє межі догматичних можливостей, але й 
зумовлює адекватне усвідомлення того, що на-
ціональна безпека – це украй динамічний суспі-
льний феномен, який перебуває у щільному вза-
ємозв’язку із середовищем – усім комплексом 
суспільних відносин, причому особливості та ал-
горитми такого зв’язку безупинно змінюються. 

Сфера національної безпеки, перебуваючи 
під впливом правових регуляторів, здатна як до 
розширення, так і до "стиснення". Тому завдан-
ня загальнотеоретичної юриспруденції полягає 
не в довільному конструюванні якогось довільно 
взятого, абстрактного взірця (моделі), відірвано-
го від реалій життя, і не в констатації наявного 
стану національної безпеки як найбільш раціо-
нальної та єдино можливої, а в спробі вловити 
цю мінливу, динамічну логіку "розширень" і "сти-
снень" поля національної безпеки, зміни глиби-
ни і сенсу безпекових відносин і процесів, що 

відбуваються. За такого підходу "усе більш оче-
видною стає необхідність відмови від правового 
універсалізму, наївного реалізму і натуралізму, 
пошуку "істинної", "кінцевої", "абсолютної реа-
льності" [65, c.110], а надто у сфері національ-
ної безпеки, що зазнає швидкоплинних і часом 
малопередбачуваних змін, що часто фіксуються 
на конкретно-історичному (подієвому) рівні, але 
мало осмислюються в розрізі співвідношення 
випадкового та закономірного у праві. При цьо-
му стає також очевидним, що "будь-яка теорія, 
доктрина не в змозі описати свій об’єкт дослі-
дження, виключаючи при цьому можливість до-
даткового альтернативного методологічного і 
теоретичного підходів. Аналіз проблем сучасної 
методології юридичної науки дозволяє зробити 
висновок про те, що її особливості зумовлені 
різноманіттям пізнавальних завдань у правовій 
сфері, що випливають насамперед із концепцій і 
теорій праворозуміння" [15, c.86]. У цьому кон-
тексті концептуалізація феномену національної 
безпеки об’єктивно вимагає цілісного та збалан-
сованого вивчення кожного питання з точки зору 
теорії, законодавства та практики його застосу-
вання. При цьому основна увага повинна кон-
центруватися на дослідженні саме актів законо-
давства та актів правозастосовної діяльності 
суб’єктів публічно-владних повноважень [66, 
c.140–141]. 

Поряд із цим, концептуалізація феномену 
національної безпеки у правовій площині має 
подолати надмірний об’єктивізм правової науки 
і відірваність безпекових феноменів від актуа-
льного досвіду людини, що на практиці призво-
дить до безвідповідальності суб’єктів націона-
льної безпеки за стан останньої. Складна 
об’єктивно-суб’єктивна природа та органічна 
єдність онтологічного, гносеологічного і логічно-
го аспектів відображення проблем національної 
безпеки зумовлює, на думку Г.П. Ситника, необ-
хідність використання геополітичного, інституці-
онального, глобалізаційного, системного, діяль-
нісного, синергетичного підходів, а також 
врахування принципів стійкого розвитку соціа-
льних систем та результатів філософського, 
політологічного, правового і ціннісно-етичного 
аналізу механізмів забезпечення їх безпеки [52, 
c.20–21]. Зокрема, на перший план відтак пос-
тупово виходять комунікативні стратегії пізнан-
ня, які підносять роль і вагу суб’єктивного чин-
ника в системі національної безпеки, 
суб'єктивують її, ставлять у вирішальну залеж-
ність від комунікативної взаємодії між різними 
акторами системи забезпечення національної 
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безпеки. Відповідно, близькими до цих уявлень 
виявляються уявлення щодо релятивізації наці-
ональної безпеки – її залежність від соціокуль-
турного контексту, від зовнішніх і внутрішніх за-
гроз, які тісно взаємодіють із реакціями на них з 
боку суб’єктів забезпечення національної без-
пеки. При цьому слід уникати надмірної ідеалі-
зації довільно сконструйованих моделей націо-
нальної безпеки як інваріанту правового 
ідеалізму. Потреба в застосуванні реалістичних 
і прагматичних підходів добре простежується 
при науковому аналізі невідповідностей, напри-
клад, між задекларованими міжнародно-
правовими принципами забезпечення націона-
льної безпеки суверенних держав та реальною 
спроможністю міжнародного співтовариства за-
безпечити їх реалізацію. Відтак, "в умовах, що 
склалися, проблему забезпечення і захисту су-
веренітету й територіальної цілісності кожна 
держава вирішує власними силами та засоба-
ми" [67, c.164].  

Додамо до цього і те, що юридична наука не 
повинна "затискатися" виключно в рамках влас-
ної догматики, а має включати у свій інтелекту-
альний простір інтердисциплінарний методоло-
гічний плюралізм соціальних і гуманітарних 
досліджень – феноменології, герменевтики, ан-
тропології, структуралізму і ін. Так, згідно з П.П. 
Богуцьким, першорядне значення слід надати 
концептуалізації права національної безпеки як 
якісно новому нормативному витвору людської 
думки. Відповідно, концептуальне бачення пра-
ва національної безпеки полягає не лише у по-
шуках його онтологічного значення серед емпі-
ричних вихідних безпекового стану, але й у 
сутнісному сприйнятті взаємозв’язку права і 
держави, що, на думку вченого, є вкрай важли-
вим [2, c.72]. Концептуалізація права національ-
ної безпеки полягає, за П.П. Богуцьким, насам-
перед в усвідомленні емпіричної основи націо-
нальної безпеки з подальшим її онтологічним 
осмисленням у правовому вимірі на підставі ві-
дповідних методологічних підходів, що має нас-
лідком формування концепції [24, c.33]. 

Не заперечуючи проти самої можливості 
проведення концептуалізації права національ-
ної безпеки, мусимо застерегти проти ототож-
нення зазначеної операції із концептуалізацією 
національної безпеки як такої. На наш погляд, 
концептуалізація національної безпеки не виче-
рпується лише нормативною його стороною 
(проявом). Очевидно, варто погодитися з пози-
цією А.І. Кормича, який зазначив, що відповідна 
концептуалізація "нерозривно пов’язана з теорі-

ями і практикою забезпечення безпеки держави 
в різних вимірах та на різних рівнях" [1, c.77]. 
Відповідно, до сфери концептуалізації слід за-
лучати не так і стільки самі норми права, що є 
проявами юридичної догматики, скільки реаль-
но існуючі суспільні відносини, що цими норма-
ми охоплюються й опосередковуються, адже 
право, за словами американського вченого-
правника Б. Таманаги (Tamanaha, 2011), "живе 
в суспільстві" [68]. Тож мова йде про певне по-
єднання нормативно-правового та соціолого-
правового підходів до осмислення концептуалі-
зації національної безпеки як ключового право-
вого явища сучасності, диференціації модусів 
його буття та прогнозування перспектив його 
розвитку.  

При цьому власне правове регулювання сис-
теми безпекових відносин має спрямовуватися 
не лише на попередження загроз національній 
безпеці, але і на здійснення комплексу заходів із 
зміцнення, розвитку правової сфери здійснення 
(реалізації) прав і свобод людини і громадяни-
на, матеріальних і духовних цінностей суспільс-
тва, конституційного ладу, суверенітету та тери-
торіальної цілісності держави [69, c.142]. Тобто 
такому регулювання має бути властивий актив-
ний прогностичний характер, причому навіть 
більшою мірою, аніж це спостерігається загалом 
для правового регулювання суспільних відносин 
у сучасних умовах.  
Висновки 

1. Методологічні підвалини дослідження на-
ціональної безпеки є фундаментальними заса-
дами розкриття онтологічних (сутнісних), фено-
менологічних (форм зовнішнього прояву), 
аксіологічних (ціннісних), структурних та функці-
ональних, інституціональних та нормативно-
правових аспектів проблематики. 

2. Категорія "концептуалізація національної 
безпеки" відображає найсуттєвіші правові (дер-
жавно-правові) закономірності виникнення, фу-
нкціонування та змін національної безпеки в 
системі суспільних відносин, що характеризу-
ються цілеспрямованістю та закономірністю.  

3. Феномен національної безпеки полягає в її 
співвідношенні із міжнародною безпекою; окре-
сленні національних інтересів та конституційних 
цінностей як об’єктів національної безпеки; нау-
ковій верифікації новітніх загроз та встановлен-
ню оптимальних правових способів їх відвер-
нення. 
Конфлікт інтересів 

На думку автора конфлікт інтересів відсутній. 
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Вираз вдячності 
Стаття виконана в межах дисертаційного до-

слідження автора відповідно до плану науково-

дослідної роботи Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 
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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Визначено недостатню вивченість ролі реалізації прав особи при виконанні судових рішень 
про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні на фіксації першочергово-
сті захисту прав, свобод і законних інтересів громадянина. Завданнями статті є визначення особливостей реалізації 
прав людини в ході кримінального провадження, обумовлення проблематичності застосування примусових заходів 
медичного характеру, розкрити особливості впливу сучасної судової практики на застосування примусових заходів 
медичного характеру. Методи. Під час дослідження застосовувались загальнонаукові методи (аналіз, систематиза-
ція) для визначення категорій права, що характеризують забезпечення прав особи при виконанні судових рішень про 
застосування примусових заходів медичного характеру, а також спеціальні методи, зокрема: догматичний – з метою 
тлумачення кримінальних процесуальних категорій; системно-структурний – для характеристики елементів прав 
особи при виконанні судових рішень; моделювання – для формулювання пропозицій до законодавства щодо удо-
сконалення прав особи при виконанні судових рішень. Результати. Розглянуто регламентуючі положення Криміна-
льного процесуального Кодексу в контексті застосування примусових заходів медичного характеру. Обумовлено об-
меженість доступу до правосуддя, втрату функції додаткової гарантії реалізації прав на захисника чи законного 
представника в сучасному кримінальному провадженні. Розглянуто позицію Верховного Суду відносно реалізації 
права на здійснення судового перегляду за власним бажанням особи, яка примусово утримується у психоневроло-
гічному закладі. Охарактеризовано варіанти припинення застосування примусових заходів медичного характеру на 
основі зміни рішення психіатричної комісії. Проаналізовано доцільність проведення медичного огляду осіб, відносно 
яких застосовані примусові заходи медичного характеру, з метою вчасного виявлення змін у клінічній картині захво-
рювання. Відзначено, що керівництво психоневрологічного закладу та адміністрація кримінально-виконавчої устано-
ви зобов’язані гарантувати безперешкодну можливість проведення обстеження особи обраним незалежним фахів-
цем на території закладу. Проаналізовано завдання діяльності Прокуратури відносно застосування примусових 
заходів медичного характеру. Охарактеризовано роль прокуратури у реалізації наглядових функцій за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у кримінальному провадженні щодо примусових заходів медичного характеру. 
Висновки. Зазначено, що одним із найбільш пріоритетних напрямів сучасної судово-правової реформи в Україні є 
вдосконалення кримінального процесуального законодавства і, зокрема, провадження по виконанню судових рішень 
про застосування примусових заходів медичного характеру.  

Ключові слова: досудове розслідування; право особи; примусові заходи; кримінальне провадження; 
медичні показники; судове рішення 
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Problem statement. Insufficient study of the role of realization of individual rights in the execution of court decisions on the 
application of coercive measures of a medical nature in criminal proceedings to fix the priority of protection of the rights, 
freedoms and legitimate interests of citizens. The purposes of the article are to determine the peculiarities of the 
implementation of human rights in criminal proceedings, to determine the problems of the application of coercive measures 
of a medical nature, to reveal the features of modern judicial practice on the application of coercive measures of a medical 
nature. Methods. During the study, general scientific methods (analysis, systematization) were used to determine the 
categories of law that characterize the rights of the individual in the execution of court decisions on the application of 
coercive measures of a medical nature, as well as special methods, in particular: dogmatic – to interpret criminal procedural 
categories; system-structural – to characterize the elements of individual rights in the execution of court decisions; modeling 
– to formulate proposals to the legislation on the improvement of individual rights in the execution of court decisions. 
Results. The regulatory provisions of the Criminal Procedure Code in the context of the application of coercive measures of 
a medical nature are considered. Due to limited access to justice, the loss of the function of an additional guarantee of the 
rights to a lawyer or legal representative in modern criminal proceedings. The position of the Supreme Court regarding the 
exercise of the right to a judicial review at one's own request of a person who is forcibly detained in a psychoneurological 
institution is considered. Variants of termination of application of compulsory measures of medical character based on 
change of the decision of the psychiatric commission are characterized. The expediency of conducting a medical 
examination of persons against whom coercive measures of a medical nature have been applied, in order to detect changes 
in the clinical picture of the disease in a timely manner. It is noted that the management of the psychoneurological institution 
and the administration of the penitentiary institution are obliged to guarantee the unimpeded possibility of conducting an 
examination of the person by a selected independent specialist on the territory of the institution. The tasks of the 
Prosecutor's Office regarding the application of coercive measures of a medical nature are analyzed. The role of the 
prosecutor's office in the implementation of supervisory functions for compliance with the law in the execution of court 
decisions in criminal proceedings concerning coercive measures of a medical nature is described. Conclusions. It is noted 
that one of the most priority areas of modern judicial reform in Ukraine is the improvement of criminal procedure legislation 
and, in particular, the implementation of court decisions on the application of coercive measures of a medical nature.  

Key words: pre-trial investigation; individual right; coercive measures; criminal proceedings; medical indicators; 
court decision 

 
Постановка проблеми 

Впровадження принципів правової держави є 
гарантією реалізації прав, свобод і законних ін-
тересів громадянин України при виконанні судо-
вих рішень. Виконання судових рішень має про-
водитися у межах чітких стандартів прийнятих 
міжнародних нормативно-правових документів, 
згода на правову юрисдикцію яких визначена 
Верховною Радою України, правових норм дію-
чого українського законодавства. Детальне та 
постійне врахування визначних норм, переду-
сім, має здійснюватися у межах виконання су-
дових рішень, де передбачаються ситуативні 
лімітування у ситуаціях, визначених законом, 
прав і свобод громадянина. Реалізація завдань 
кримінального провадження не є можливим без 
проведення запобіжних заходів. У зв’язку з ви-
значеними межами дослідження питання засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру, законного встановлення ліміту прав особи 
акцентує увагу значної кількості науковців. 

Так, В.Л. Кириченко здійснила аналіз дис-
кримінаційних аспектів кримінального прова-
дження щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру. А також надала наукові 
пропозиції стосовно забезпечення балансу сус-

пільного та приватного інтересу передбачити 
обов’язкову участь прокурора та захисника і за-
конного представника під час розгляду комісією 
лікарів-психіатрів шляхом винесення питання 
про необхідність продовження, зміни або при-
пинення примусових заходів медичного харак-
теру [1]. Д. Виткаускас розглянув особливості 
захисту прав на справедливий судовий розгляд 
в рамках Європейської конвенції про захист 
прав людини, що надало можливість в рамках 
дослідження акцентувати увагу на важливості 
незалежного суду [2]. В. Смирнова-Бартенєва 
розглянула питання діяльності прокурора при 
виконанні судових рішень, пов’язаних із засто-
суванням примусових заходів медичного харак-
теру, що дозволило встановити роль представ-
ників прокуратури у забезпеченні прав особи 
при виконанні судових рішень про застосування 
примусових заходів медичного характеру [3]. Ч. 
Ван, Н. Лі, М. Цзян, К. Діра, Ч.-Р. Сі (Wang, Li, 
Jiang, Deara and Hsieh, 2017) систематизували 
записи про судовий розгляд зловживань як по-
тенціальний показник якості медичного обслу-
говування в Китаї [4]. М. Болкато, М. Санавіо, Д. 
Родрігес, А. Апріле (Bolcato, Sanavio, Rodriguez 
and Aprile, 2020) представили пропозиції щодо 
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застосування показника якості для медико-
правових консультацій у галузі медичної відпо-
відальності [5]. М. Шепець (Šepec, 2018) акцен-
тував увагу на криміналізації діяльності лікаря, 
порушення ним етичних професійних норм, що 
призводить до інвалідності чи смерті пацієнта 

[6]. Разом із тим, саме щодо України потребу-
ють актуалізації висловлені новації. 

Звідси, мета статті – встановити юридичні 
закономірності забезпечення прав особи при 
виконанні судових рішень про застосування 
примусових заходів медичного характеру у кри-
мінальному провадженні в контексті сучасних 
норм кримінального процесуального права в 
Україні. Наукова новизна роботи полягає у ная-
вності оновленого наукового підходу до засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру у кримінальному провадженні відповідно 
до внесених змін у регулюючі нормативно-
правові документи, щодо чого встановлено цик-
лічність дій судової установи, прокуратури та 
адміністрації лікувального закладу в забезпе-
ченні прав особи при виконанні судових рішень. 
Завданнями роботи є визначення особливостей 
реалізації прав людини в ході кримінального 
провадження, обумовлення проблематичності 
застосування примусових заходів медичного 
характеру, розкрити особливості впливу сучас-
ної судової практики на застосування примусо-
вих заходів медичного характеру. 
Реалізація прав людини в ході  
кримінального провадження 

Права людини, як здорової, так і хворої є 
найвищою цінністю суспільства, а їх захист – 
головним обов’язком держави. Психіатрична 
допомога особам, які страждають на психічні 
розлади, гарантується державою і здійснюється 
на основі законності, гуманності і дотримання 
прав людини. Психічний розлад може істотно 
змінювати ставлення людини до життя, самої 
себе): а також ставлення суспільства до людини. 

Відсутність належного правового регулюван-
ня примусових заходів медичного характеру 
може стати однією з причин неправосудного їх 
застосування, що завдає шкоди здоров’ю, люд-
ській гідності і прав громадян, а також міжнаро-
дному престижу держави. 

Сучасна процедура регламентації криміна-
льного провадження орієнтована на фіксації 
першочерговості захисту прав, свобод і закон-
них інтересів громадянина при виконанні судо-
вих рішень, в особливу категорію яких виділено 
психічно хворих осіб. У зв’язку з цим виконання 

судових рішень відносно особи обумовлюється 
здійснення примусових заходів медичного хара-
ктеру, що є складовими системи особливих по-
рядків кримінального провадження відповідно 
до глави 39 розділу VI Кримінального процесуа-
льного кодексу України [7]. Вказане обумовлено 
захистом визначеної категорії правопорушників 
відносно світової спільноти, що встановлює пе-
релік вимог перед державою щодо систематич-
ної оптимізації змістовного наповнення україн-
ського законодавства та приведення його у 
відповідність до діючих міжнародних стандартів. 
Проблемність застосування примусових  
заходів медичного характеру 

У провадженні відносно особи, яка підозрю-
валась або обвинувачувалась у вчиненні зло-
чину, а потім, до факту ухвалення вироку, за-
хворіла на психічне захворювання, що 
обумовлює потребу в застосуванні примусових 
заходів медичного характеру, ситуація кардина-
льно відрізняється відносно провадженням що-
до неосудної особи. Мова йде про особу, яка в 
процесі захворювання втратила дієздатність. 

При застосуванні примусових заходів медич-
ного характеру, що призначаються судом, вини-
кає ряд проблем. В першу чергу, вони пов’язані 
з недостатнім правовим регулюванням вико-
нання примусових заходів медичного характеру, 
а також контролю за їх виконанням. По-друге, 
ряд проблем організаційного характеру виникає 
через те, що виконуються щодо засуджених 
примусові заходи медичного характеру, що при-
значаються судом, не є пріоритетним напрям-
ком діяльності установ, які їх виконують. Уста-
нови, які виконують покарання, вважають 
застосування примусових заходів медичного 
характеру "другорядним" напрямком діяльності, 
хоча останні призначаються за рішенням суду. 

Зважаючи на наявність вищевказаних органі-
заційно-правових проблем діяльності установ 
кримінально-виконавчої системи за застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру 
щодо засуджених, підвищення ефективності їх 
функціонування, можна було би здійснювати 
шляхом належної організації контролю (нагля-
ду) з боку, перш за все, судових органів, органів 
прокуратури та правозахисних інститутів грома-
дянського суспільства. 

Однак і в цій сфері є ряд проблем, що ускла-
днюють здійснення ефективного контролю (на-
гляду) за їх діяльністю: в суду відсутні необхідні 
повноваження для здійснення ефективного кон-
тролю; застосування примусових заходів меди-
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чного характеру щодо засуджених не належить 
до пріоритетних питань, що підлягають перевір-
ці з боку органів прокуратури при відвідуванні 
виправних установ; законодавчо не закріплений 
предмет громадського контролю в досліджува-
ній сфері. 
Вплив сучасної судової практики на  
застосування примусових заходів  
медичного характеру 

29.09.2016 року судова палата у криміналь-
них справах Верховного Суду України у справі 
№ 246кс15 (16) дійшла висновку, що відносно 
положення пункту 2 частини 3 статті 129 Кон-
ституції України та статті 10 КПК, особа, віднос-
но якої вирішувалось питання відносно впрова-
дження примусових заходів медичного 
характеру, не позбавлена права надавати каса-
ційні скарги відносно прийнятого судового рі-
шення, прийнятого в порядку, зазначеному в 
главі 39 КПК [7]. 

Через відсутність прямої вказівки в Криміна-
льному процесуальному кодексі на право особи, 
відносно якої визначається питання щодо за-
стосування примусових заходів медичного ха-
рактеру, оскаржувати судові рішення та висту-
пати ініціатором перегляду, володіти інфор-
мацією відносно подання апеляційної та каса-
ційної скарги, заяви про їх перегляд, подавати 
на них оскарження, в судовій практиці виокрем-
люють окремі випадки штучного ізолювання та-
ку категорію осіб від обумовлених прав, а реалі-
зація зазначених прав на захисника чи 
законного представника втрачає функцію дода-
ткової гарантії [1]. Відсутність або недостатня 
правоздатність відносно заявника для подання 
апеляції у кримінальній справі (Papon v. France) 
визнається ЄСПЛ одним із 4 проблемних на-
прямків, що обумовлені правом на доступ до 
правосуддя [2]. 

Досить цікавою є позиція Верховного Суду, 
представлена в ухвалі від 27.02.2020 р. по 
справі № 716/1511/16-к, де суд зазначив: "У рі-
шенні у справі "Горшков проти України" від 08 
листопада 2005 року у пункті 44 ЄСПЛ вказано, 
що ключовим гарантом за п.4 ст.5 Конвенції є 
те, що особа, яка примусово утримується у пси-
хоневрологічному закладі, повинна мати право 
на здійснення судового перегляду за її власним 
бажанням. У Пункті 4 ст.5 Конвенції визначаєть-
ся наявність незалежного правового інструмен-
ту, за допомогою якого особа, яка утримується, 
має можливість постати перед суддею, який 
прийме рішення відносно законності тривалого 

утримання" [4]. 
Припинення застосування примусових захо-

дів медичного характеру відбувається на основі 
рішення суду, регламентовано обмеженнями 
територіальної юрисдикції, відносно якого прий-
нято судове рішення чи організовано лікування. 
Припинення також відбувається за умови, якщо 
особа, яка здійснила суспільно небезпечну дію, 
перебуваючи у стані неосудності, видужала або 
якщо в результаті змін у стані її здоров’я більше 
не є актуальними застосовування заходів меди-
чного характеру. 

Розгляд вірогідності припинення застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру 
відбувається після подання представника ме-
дичного закладу (лікаря-психіатра), де перебу-
ває зазначена особа, відповідно до встановле-
ного порядку у статті 95 та статті 512 ККУ [7]. До 
подання необхідно додати висновок комісії ліка-
рів-психіатрів, в якому представлена аргумен-
тація доцільності завершення застосування ме-
дичних примусових заходів. 

Припинення застосування примусових захо-
дів медичного характеру також може здійснюва-
тися судовою установою за заявою особи, до 
якої застосовуються примусові заходи медично-
го характеру, або її адвоката чи іншого законно-
го представника, у випадку якщо зазначена 
особа у зв’язку з незадовільним станом здо-
ров’я не здатна свідомо подати до суду відпові-
дну заяву. 

Особи, до яких застосовані примусові заходи 
медичного характеру, повинні бути оглянуті ко-
місією лікарів-психіатрів з регулярністю один 
раз на 6 місяців для перегляду факту наявності 
аргументів для звернення до суду із заявою про 
припинення застосування вказаних заходів. Це 
право може бути реалізовано в незалежності 
від того, чи повинно розглядатися зазначене 
питання судовою інстанцією у встановлений 
період. 

Особа, яку було госпіталізовано до психіат-
ричного закладу в примусовому порядку, по-
винна підлягати систематичному огляду профе-
сійною комісією лікарів-психіатрів не рідше 
одного разу на місяць з метою виявлення при-
чин для продовження чи припинення госпіталі-
зації. 

За умови виявлення доцільності продовжен-
ня терміну госпіталізації в примусовому порядку 
понад 6 місяців адміністрація психіатричного 
закладу зобов’язана надіслати до суду за міс-
цем знаходження лікувального закладу заяву 
про необхідність продовження госпіталізації. 
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Також до заяви, в якій зазначені причини засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру, відповідно статті 14 Закону України "Про 
психіатричну допомогу" [9], додається висновок 
психіатричної комісії, що обумовлює доцільність 
застосування примусових заходів медичного 
характеру. В подальшому продовження засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру проводиться кожного разу на термін, який 
не може перевищувати 6 місяців. 

Керівництво психоневрологічного закладу, в 
якому перебуває особа, до якої застосовуються 
примусові заходи медичного характеру, а також 
адміністрація кримінально-виконавчої установи, 
у випадку якщо примусові заходи медичного 
характеру застосовуються за місцем відбування 
покарання, повинні гарантувати безперешкодну 
можливість проведення обстеження особи об-
раним незалежним фахівцем на території за-
кладу. 

З врахуванням унікальності справ про засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру, їх скасування (припинення), обумовлену 
станом психічного здоров’я людини, судовим 
установам потрібно оперативно вирішувати пи-
тання про направлення даної категорії справ до 
розгляду та проводити оперативно перегляд 
судових рішень по ним. Під час розгляду справи 
про скасування (припинення) застосування 
примусових заходів медичного характеру судо-
ва установа, при наявності сумніву в правиль-
ності висновків психіатричної комісії, може 
представити на судовому засіданні представни-
ка від психіатричного закладу, який відповіда-
льний за надання психіатричної допомоги, а за 
необхідності – призначити судово-психіатричну 
експертизу. 

Судові установи зобов’язані враховувати, що 
у справах про скасування (припинення) приму-
сових заходів медичного характеру повідомлен-
ня про дату здійснення судового розгляду пред-
ставника адміністрації психіатричного закладу і 
власне особи, відносно якої розглядається вка-
зане питання, є обов’язковим, а відповідно час-
тини 5 та 6 статті 13 Закону України "Про судо-
устрій та статус суддів", висновки щодо застосу-
вання норм права, представлених у постановах 
Верховного Суду, є обов’язковими для всіх 
суб’єктів владних повноважень, що реалізують-
ся у власній діяльності нормативно-правовий 
акт, що включає визначену правову норму, ви-
сновки щодо впровадження норм права, пред-
ставлені у постановах Верховного Суду, повинні 
враховуватися іншими судовими установами 

при реалізації встановлених норм [10]. 
Наказом Генерального прокурора України від 

03.03.2020 р. № 353  [11] визначено завдання 
діяльності Прокуратури відносно застосування 
примусових заходів медичного характеру: за-
безпечення нагляду за додержанням прав і 
свобод людини, загальних інтересів соціуму і 
держави при виконанні покарань та інших захо-
дів примусового характеру, які передбачають 
обмеження особистої свободи, а також здійс-
нення пробації згідно діючих законів України, 
ратифікованих міжнародних договорів, норма-
тивно-правових документів щодо запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що при-
нижує гідність, поводженню чи покаранню із за-
триманими, взятими під варту та засудженими; 
встановлених діючими нормативно-правовими 
документами вимог режиму, порядку та умов 
тримання затриманих осіб, а також осіб, до яких 
вжито запобіжні заходи у вигляді примусових за-
ходів медичного характеру в умовах, що виклю-
чають їх небезпечну поведінку та ін. [3]. 

При реалізації наглядових функцій за додер-
жанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальному провадженні щодо примусових 
заходів медичного характеру, прокурори пере-
дусім повинні здійснювати перевірку дотриман-
ня діючих нормативних актів відносно прав за-
значеної категорії осіб та виконання ними своїх 
обов’язків; встановленому порядку та режиму 
утримання громадян у зазначених закладах, 
матеріально-побутового забезпечення, медич-
ного, санітарного обслуговування та харчування 
хворих; залучення до праці осіб, до яких засто-
совано примусові заходи медичного характеру, 
їх пенсійного забезпечення, оформлення інва-
лідності, при цьому акцентувати увагу на до-
триманні законодавчих вимог працівниками 
психіатричних лікарень, у тому числі при продо-
вженні, зміні або припиненні застосування при-
мусових заходів медичного характеру, розгляді 
та вирішенні звернень громадян [12]. 

Одним із найбільш пріоритетних напрямів 
сучасної судово-правової реформи в Україні є 
вдосконалення кримінального процесуального 
законодавства і, зокрема, одного із важливих 
його інститутів – провадження по виконанню 
судових рішень про застосування примусових 
заходів медичного характеру. Адже саме в цьо-
му провадженні одночасно із забезпеченням 
невідворотності покарання за вчинене криміна-
льне правопорушення, завданням є і неухильне 
дотримання прав та законних інтересів учасни-
ків цієї стадії [13]. 
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Зазначена система зорієнтована нормативно 
регламентувати потрібний порядок виконання 
судових рішень про застосування примусових 
заходів медичного характеру у кримінальному 
провадженні вказаними засобами: завдяки вио-
кремленню кримінальної відповідальності за 
невиконання визначених судових рішень відпо-
відно від різновиду судового рішення; визна-
чення кримінально-правових наслідків невико-
нання судових рішень у кримінальному 
провадженні, що пов’язані з врахуванням вка-
заного юридичного факту як причини для поно-
влення кримінального провадження за здійсне-
не правопорушення з майбутнім винесенням 
вироку; наслідки невиконання судового рішення 
у кримінальному провадженні, пов’язаного з по-
рядком призначенням покарання або умовним 
звільненням від такого, що полягають у направ-
ленні особи для подальшого відбування пока-
рання [14]. 

Висновки 
1. Встановлено, що у кримінальному прова-

дженні першочерговим є дотримання правового 
поля в питаннях застосування примусових за-
ходів медичного характеру.  

2. Прокуратура займає контролюючу роль в 
оцінці перебігу надання психіатричної допомоги 
засудженим з метою продовження та припинен-
ня часу перебування в установі. Важливою є 
участь комісії лікарів-психіатрів у створенні 
ефективних лікувальних умов при застосуванні 
примусових заходів медичного характеру. 
Конфлікт інтересів 

Автор ніяких конкуруючих інтересів не ого-
лошує. 
Вираз вдячності 

Робота виконана відповідно до плану підго-
товки дисертаційного дослідження. 
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A resume of monograph "Legal Challenges in the New Digital Age", which examines existing legal concepts and destructive 
technologies edited by Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Michael D. Green and Maria Lubomira Kubica, the impact of 
digitalization on privacy and fundamental rights, new technologies in the legal field. The importance of the problem is 
associated with the emergence of new actors and ways of practicing law and conflict resolution, which may distort existing 
legal institutions and the traditional monopoly of the State on legislation and legal enforcement. 
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Надане резюме монографії " Юридичні виклики в нову цифрову епоху" під редакцією Ана Мерседес Лопес Родрігес, 
Майкла Д. Гріна та Марії Любоміри Кубіці, в якій розглядаються існуючі правові концепції та руйнівні технології, вплив 
цифровізації на конфіденційність та основні права, нові технології в правовому полі. Важливість проблеми пов'язу-
ють із появою нових суб'єктів та способів здійснення юридичної діяльності та врегулювання конфліктів, що можуть 
порушити існуючі правові інститути та традиційну монополію держави на законодавство та правозастосування. 

Ключові слова: резюме; монографія; цифрові технології; правові концепції, правові інститути  
 

A1 new era of technology and industry has ar-
rived, fostered by an increasing digitization and 
driven by three disruptive technologies: artificial 
intelligence (AI), blockchain and the Internet of 
Things (IoT). Some have called it the Fourth Indus-
trial Revolution. 
                                                 

1 Legal Challenges in the New Digital Age 
Editors: Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Michael D. 

Green, and Maria Lubomira Kubica  
Publisher: Brill Nijhoff 
Published in print: 28 Jan 2021 
ISBN: 9789004447394 
eISBN: 9789004447417 
Link: https://brill.com/view/title/59513 
https://www.amazon.com/Legal-Challenges-New-

Digital-Age/dp/9004447393 
Pages: 312. 

Digitizing means converting or encoding contin-
uous data or information, such as a photographic 
image, a document or a book into digits. Through 
digitization, something real (physical, tangible) is 
converted into numerical data so that it can be pro-
cessed by a computer for different purposes. In 
other words, digitization involves moving from a 
continuous reality to a discontinuous reality made 
up of bits (zeros and ones). 

The increasing digitalization gives rise to pro-
found changes in society, culture, politics, econom-
ics, business and the law. In the legal field, these 
developments pose numerous challenges, for ex-
ample, wedging new phenomena into traditional 
frameworks or how to deal with new powers of con-
trol over others. And all it is happening at an un-
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precedented devilish pace. A rather overwhelming 
situation for most lawyers, used to working with 
traditional institutions and values. How can we con-
tribute to a digital development that respects basic 
postulates of justice, equality, and equity? Is it pos-
sible to transform legal provisions and principles 
into mere digits, without losing a shred of meaning 
and content? How can we lawyers approach these 
challenges to become doers instead of just hearers? 

We are also witnessing the emergence of new 
actors and ways of practicing law and conflict reso-
lution, which may distort existing legal institutions 
and the traditional monopoly of the State on legis-
lation and legal enforcement. Among the numerous 
existing initiatives, we can mention projects such 
as Legalese (legalese.com), a software startup that 
sets up mechanisms for business management 
without the intervention of lawyers or Kleros 
(Kleros.io), an online dispute resolution platform, 
that leverages blockchain and crowdsourcing to 
provide an efficient resolution system for a number 
of frequent consumer disputes in areas such as e-
commerce, collaborative economy and others. It is 
a revolutionary development, where typical legal 
tasks are taken over by artificial agents – issuing 
awards or administrative decisions, doing legal re-
search, or drafting contracts etc. A twist that im-
plies much more than replacing humans with type-
writers and photocopy machines; it means taking 
away from human beings tasks where law is un-
derstood and formed. 

The recently published Legal Challenges in the 
New Digital Age, Brill, 2021, ISBN: 978-90-04-
44739-4, addresses a wide range of these legal 
issues related to emerging technologies. Edited by 
Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Michael D. Green 
and Maria Lubomira Kubica, with a Foreword by 
Gregory C. Keating, the Book’s sixteen chapters 
are written by highly qualified international practi-
tioners and academics from different jurisdictions.  

The Book is divided in three parts.  
Part I "Existing Legal Concepts and Disruptive 
Technologies" 

Chapter 1, on Tort Law and New Technologies, 
addresses the impact of emerging digital technolo-
gies (autonomous vehicles, AI etc.) on the field of 
tort liability (damage and insurance liability). Writ-
ten by Eugenia Dacoronia, member of the Expert 
Group on Liability and New Technologies promot-
ed by the European Commission, the Chapter re-
flects on the obstacles resulting from the specific 
characteristics of digital technologies that can hin-
der victims from claiming damages or result in an 

unfair or inefficient allocation of liability. Likewise, it 
recaps the most important findings of the Report on 
Liability for Artificial Intelligence proposed by the 
Expert Group on how liability regimes should be 
designed–and, where necessary, changed–in or-
der to rise to the challenges emerging digital tech-
nologies. 

Chapter 2, on Geo-blocking and EU Competi-
tion Law in the Digital Era, deals with the common 
feature of geo-blocking practices, namely, their ter-
ritoriality. Its author, Michele Messina discusses 
whether the first evaluation of the (EU) Regulation 
2018/302 pertaining to geo-blocking, which came 
into effect in December 2018, may contribute to 
address its negative effects. According to the au-
thor, the first evaluation of the Geo-blocking Regu-
lation should necessarily consider the extension of 
its application to copyright protected content, while 
also considering the possible extension to audio-
visual services. Copyright protected content should 
no longer have a national territorial extension and 
should ensure no more than an “appropriate remu-
neration” to the right holder. 

Chapter 3, written by Manuel A. Gómez, is enti-
tled (In)fallible Smart Legal Contracts. This Chapter 
analyzes whether smart contracts are real con-
tracts from a legal point of view, as well as the rela-
tionship between smart contracts and the legal sys-
tem. It also discusses the application of national 
legislation and some of the major treaties that gov-
ern international commerce to smart legal con-
tracts. The author finally reflects on whether smart 
contracts will be a complete replacement for tradi-
tional contracts, or for all human involvement in 
commerce.  

Chapter 4, An Analysis on the Application of the 
UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable 
Records on Contract Automation and Metadata, 
seeks to analyze the application of the United Na-
tions Commission on International Trade Law’s 
(“UNCITRAL”) Model Law on Electronic Transfera-
ble Record (“MLETR”) on contract automation and 
metadata. The authors, Irene Ng and Jurij Lampič, 
provide a high-level overview of selected concepts 
in contract automation by focusing on “smart con-
tracts” and trying to address the associated confu-
sion. They also present a legal response to these 
technological developments at the international 
trade law level, i.e. the MLETR; and illustrate the 
interplay between the two on a relatively neglected 
feature, i.e. metadata. In doing so, this Chapter 
provides (i) a background on the UNCITRAL 
MLETR (Section 2), (ii) a high-level overview of 
contract automation, smart contracts and related 
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hybrid code-law approaches (Section 3), (iii) a def-
inition and background on metadata (Section 4), 
(iv) the implementation of metadata and smart con-
tract and corresponding issues (Section 5) and (v) 
an analysis of the interaction between the MLETR, 
metadata and smart contracts with practical sce-
narios of the potential of MLETR, metadata and 
smart contracts in commercial transactions (Sec-
tion 6).  

Chapter 5 is entitled The Electronic Devices 
Used for Testamentary Disposition under Polish 
Law. The author, Wojciech Bańczyk, discusses the 
influence of modern technology on the forms of 
testamentary disposition.  The Chapter illustrates 
the example of Polish law, whose traditional testa-
mentary forms are being challenged by doctrine, by 
some comparative analysis vis-à-vis the situation 
under US law in which significant legislative steps 
have been taken. The author also suggests some 
de lege ferenda developments, including a permis-
sive interpretation of form requirements that should 
be limited to confirming actual testamentary intent 
and allowing electronic testaments. 

Chapter 6, EU Customs Regulation, Patent As-
sertion Entities and the New Surge of Abusive 
Practices in Europe, deals with the phenomenon of 
“patent trolling”. This phenomenon is no longer 
confined to the US, but it is now also a European 
reality. The Chapter’s author, Matteo Dragoni, ana-
lyzes concrete actions that should be taken at the 
EU level in order to assess whether the regulations 
in place, in particular, EU Regulation 608/2013, 
which was designed to help IP rights holders de-
fend themselves against counterfeiting, are still 
balanced in a scenario in which they can be used 
by Patent Assertions Entities (PAEs) to aggressive-
ly assert their rights with little or no consequences 
for PAEs in case the claim is later found to be 
without merit. 
Part II "The Impact of Digitalization on Privacy 
and Fundamental Rights" 

Chapter 7, on General Data Protection Regula-
tion, Fundamental Rights and Private International 
Law, examines the scope of Directive 95/46 and of 
Regulation 2016/679 on the protection of individu-
als regarding the processing of personal data and 
the free movement of such data using the catego-
ries of private international law and trying to explain 
the reasons and the consequences of the unilateral 
attitude of the EU legislator. According to its author, 
Giulia Rossolillo, this attitude originates from the 
will to protect European values and fundamental 
rights and imply a lack of trust in the standards of 

protection offered by extra-EU legislations, which 
obliges anyone who wants to access EU market to 
adjust his conduct to EU standards. However, 
when the consequences of the application of the 
GDPR are at stake, as recently underlined by the 
Court of Justice, the point of view of third States 
must be considered and the effects of the applica-
tion of the Data Protection Regulation are limited to 
the territory of the member States. 

Chapter 8, called Legal and Ethical Implications 
of eHealth Big Data—A Comparative Perspective 
between Japan and Catalonia, provides a compar-
ative overview of two parallel developments which 
are taking place regarding so-called medical data, 
medical electronic data, or eHealth data, as it is 
also called, in Japan and in the Catalonia region 
(Spain). This chapter shows how different projects 
have been developed in parallel in each country to 
extract value from digital data related to patients’ 
health. According to its  author, Albert Ruda, de-
spite differences with respect to the languages, 
cultures and the economies and societies of both 
Japan and Catalonia, eHealth poses similar prob-
lems from a legal perspective. The paper thus de-
scribes how some of those difficulties may be 
overcome by good planning and management on 
the part of the parties in charge of the development 
of the eHealth data project. In particular, it de-
scribes the steps taken to deploy a digital system 
to make so-called ‘secondary use’—i.e., non-
clinical use—of eHealth data possible and even 
economically profitable. To achieve this, first a sec-
tion is devoted to the so-called ‘health data explo-
sion’. After that, the chapter analyses the Catalan 
case and the Japanese case. 

In Chapter 9, under the heading Artificial Intelli-
gence in Criminal Courts: Opportunity or Threat?, 
Luca Lupària Donati discusses the pros and the 
cons of three fields of application of algorithms in 
criminal justice: (i) facial recognition technology, 
that uses an algorithm to create a template by ana-
lysing images of human faces in order to identify or 
verify a person’s identity; (ii) predictive policing 
tools, that can be used to make inferences about 
the commission of future crimes on many different 
levels; and (iii) risk assessment instruments, that 
are statistical models used to predict the probability 
of a particular future outcome and that have espe-
cially gained importance in pre-trial detention and 
release decisions. The Chapter deals with the ap-
plication of these three fields in different national 
systems (such as the US and the UK), and focus 
on the guarantees that have to be granted and fol-
lowed in utilizing AI tools in criminal courts, police 
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stations, public prosecutor offices, to achieve a 
balance between efficiency and fundamental rights. 

Chapter 10, entitled Coping with Identity Theft 
and Fear of Identity Theft in the Digital Age, ex-
plores the effect of identity theft and fear of online 
identity theft on home users' online protection moti-
vation. Discerning the relationship between prior 
victimization experiences and fear of identity is an-
other goal of this Chapter. To these ends, the da-
taset of Crime Survey for England and Wales 
2018/2019 are analyzed. The research applies 
Bayesian Structural Equation Modelling (Bayesian 
SEM) analysis method to test four hypotheses in-
formed by prior research. Based on these theoreti-
cal perspectives, the author, Naci Akdemir, propos-
es that higher levels of fear of identity theft, which is 
impacted by previous cybercrime victimization and 
particular demographic characteristics, increases 
perceived risk of repeat victimization, thereby moti-
vating users to employ coping strategies. 

The issue of Algorithmic Dispute Resolution is 
discussed in Chapter 11. The author, Rafael Carlos 
del Rosal Carmona analyzes if a decision made by 
an algorithm could possibly be considered an arbi-
tral award. The chapter studies this question in the 
context of international awards, which benefit from 
a relatively favorable enforcement regime with 
some common rules and principles. Even though 
there are many potential legal problems that could 
arise, this chapter focuses on issues related to the 
scope of the disputes and of the procedures, the 
necessary requirements of impartiality and inde-
pendence, and concerns about public policy and 
arbitrability. For each of these points, the author 
explains the relevant rules and principles in arbitra-
tion, and explores if they could be applicable to 
algorithmic dispute resolution. 

The last Chapter of Part II, Chapter 12, deals 
with the topic Social Media as Monitoring Tools in 
the Workplace. A Threat to Employees’ Right to a 
Private Life? Here, Stefania Casiglia assesses the 
effective protection of the right to privacy in the 
workplace. Monitoring powers can be supported by 
the so-called “Social Web”, through which it is pos-
sible to check workers’ performance and behavior, 
even outside the workplace and working hours, 
making it easier to result in an unjustified violation 
of their right to privacy. To find a proper balance 
between privacy in the workplace and surveillance, 
the peculiar features of the present social media 
galaxy are stressed, focusing on how the use of 
social media is both liable to compromise the sta-
bility of the employment relationship and, conse-
quently, to be usefully exploited by employers, to 

check employees’ performance and conduct.  The 
analysis of the specific privacy issues stemming 
from social media monitoring in the workplace 
moves to several critical considerations developed 
regarding the capability of the current international 
and European regulatory framework on the matter 
to guarantee the effective protection of the right to 
privacy in the workplace. The final aim is to outline 
new criteria which must be considered when bal-
ancing the right to privacy in the workplace and the 
social media monitoring powers of the employee 
and which consider the pervasive character of such 
monitoring operations and the peculiar weakness 
of the employee as a social media user. 
Part III "Implementing New Technologies in the 
Legal Field"  

In Chapter 13, I examine different ways in which 
blockchain may be applied for social good, includ-
ing the protection of human rights. Blockchain is a 
disruptive technology which offers transparency 
that could improve human rights practices in sev-
eral ways. It has the potential to enable individuals 
and communities to redesign their interactions in 
politics, business, and society in general, with an 
unprecedented degree of disintermediation, using 
decentralized technologies, which are not based on 
trust. Consequently, I reflect on how blockchain 
has the potential to help create a just society, redis-
tribute wealth, strengthen human rights and assist 
in humanitarian issues. Attention is, however, paid 
to the potential dangers of producing greater ine-
quality, for the billions of people that remain offline.  

Chapter 14 is entitled The Spoken Word, the 
Written Word and the Digital Word. Here, Flavia 
Loureiro argues that the digital word needs to be 
thought of, as a new reality, as an aliud, and, to 
that extent, to be addressed autonomously, taking 
into account its idiosyncrasies and, above all, 
mandatorily re-weighing the balance between the 
instruments that aim to collect it for use in criminal 
proceedings and the fundamental guarantees of 
citizens. 

In Chapter 15, called Personalization of Con-
sumer Contracts—Should We Personalize Inter-
pretation Rules?, Katarzyna Południak-Gierz ad-
dresses issues related to decoding the content of a 
contract concluded with the use of personalizing 
mechanisms (i.e. a personalized agreement) be-
tween an entrepreneur and a consumer. In these 
contracts, technology affects the traditional way of 
deciding on the wording of the contract. According-
ly, the Chapter attempts to verify whether these 
changes may deem current interpretation stand-



ISSN 1995-6134 

 68 Forum Prava, 2021. 66(1). 64–68 
(Review) 

ards inadequate. To propose an interpretation 
guideline for personalized consumer contracts, 
chosen regulatory and doctrinal approaches are 
examined, their weaknesses are identified, and the 
optimal procedure is sought. Firstly, the effects of 
applying current rules on interpretation [stemming 
from Art. 2 of Directive (EC) 1999/44 on certain 
aspects of the sale of consumer goods and associ-
ated guarantees towards personalized consumer 
contracts are assessed. The results of the analysis 
are contrasted with the possible outcome of apply-
ing the new rules on the conformity of Directive 
(EU) 2019/770 on certain aspects concerning con-
tracts for the supply of digital content and digital 
services and of Directive (EU) 2019/771 on certain 
aspects concerning contracts for the sale of goods. 
The Chapter evaluates the adequacy of these 
groups of regulations for the interpretation of per-
sonalized agreements. Finally, the innovatory ap-
proach is shown, based on the granular law idea. 

To conclude, Chapter 16, under the heading 

The Fate of Law as Technology and Technology 
as Legal Reasoning. The Red Queen Effect in 
Smart Cities, examines smart cities in the context 
of the Sustainable Developments Goals. In this 
regard, the author, María Luisa Gómez Jiménez, 
proposes a new theory to explain the lack of fulfil-
ment of public goals for those facing the technolog-
ical challenge in the political arena. Two key ex-
amples illustrate her proposal. The first has to do 
with the idea of “resilience” and the second with the 
idea of interface and social networks. These ex-
amples enable the author to detect a so-called the 
Red Queen Effect in Public Law with a specific pro-
jection in the phenomenon of Smart cities. 

Familiarity with the intricacies of emerging tech-
nologies is essential for judges, practitioners, legal 
staff, business people and scholars. Accordingly, 
this Book’s combination of highly thought-
provoking topics and in-depth analysis will prove 
indispensable to all interested parties. 
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Надана рецензія монографії доктора К.С. Чаухан "Права громадянства та конституційні обмеження", в якій автор по-
яснює принципи права, що випливають із юриспруденційного встановлення основних прав громадянства в Індії, що 
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The1 book ‘Citizenship Rights and Constitution-
al Limits’ authored by Dr. K.S. Chauhan, Advocate, 
Supreme Court of India would prove to be an hon-
est master piece work in the years to come, in pro-
tection of citizenship rights of an individual particu-
larly in the wake of debatable issue of 
CAA/NRC/NPR. Besides defining the citizenship in 
any legal regime, the author has very categorically 
endeavoured to explain the principles of law which 
follow behind jurisprudentially establishing basic 
citizenship rights viz right by birth on the soil (Jus 
soli); right of the blood (Jus sanguine); right by 
marriage (Jus matriomii). Dr. B.R. Ambedkar had 
been much concerned with social equality, where 
there should not be state sponsored and selective 
discrimination relating to enforcement of social 
rights including equal rights to females and socially 
marginalized groups. The principle of ‘liberty, 

                                                 
1 Citizenship Rights and Constitutional Limits 
Publisher: Mohan Law House 
Published in print: 19 Mar 2021,  
ISBN: 9788195144648 
Pages: 535 

equality and fraternity’ was the battle cry of French 
Revolution. Justice- Social, economic and political 
has been the foundation of the Constitution of Indi-
an Republic. So are the movements for enforce-
ment of civil rights in different countries of the 
world. 

The author has produced a deep and thought-
provoking analysis about citizenship rights as en-
shrined in the Constitution of India by taking help of 
number of relevant case laws. It has been very au-
thoritatively expressed by the author that ‘citizen-
ship has reference to the political status of a per-
son and domicile to his civil rights. Nationality has 
reference to the jural relationship which may arise 
for consideration under international law. At the 
same time citizenship has reference to the jural 
relationship under municipal law.’ The Constitution 
of India states that every person who has domicile 
in the territory of India shall be a citizen of India, if 
he is born in the territory of India, or either of 
whose parents was so born, or who has been ordi-
narily resident in the territory of India for not less 
than five years immediately preceding the com-
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mencement of the Constitution. The author has 
very minutely discussed about the concept of dom-
icile with regard to citizenship rights, citizenship 
status on migration from Pakistan, or migration to 
Pakistan, Indian origin persons residing outside 
India and effects of acquisition of foreign citizen-
ship etc.  

In the book various statutory provisions of Citi-
zenship Act 1955 are discussed by the author very 
exhaustively duly supported by relevant judicial 
pronouncements. The Act of 1955 was enacted by 
the Parliament of India with a view to achieve on 
the grass roots levels the very Constitutional objec-
tive of enforcement of citizenship rights of the indi-
viduals. If we minutely observe it would reveal that 
the Constitution of India visualizes for inclusive 
conferment of citizenship rights to its individuals 
rather than exclusion. If any initiatives taken by the 
governments denying citizenship rights based upon 
exclusions then undoubtedly it would absolutely be 
in complete derogation of Constitutional spirit as 
visualized by the makers of the Constitution. 

The contents of the book are divided into vari-
ous chapters, but an analysis about UDHR vis-a-
vis statelessness, caste based social discrimina-
tions of SCs, STs and OBCs are based on well-knit 
in-depth study conducted by the author. The book 
has also touched very debatable and controversial 
issue of modern era with regard to recent Citizen-
ship (Amendment) Act 2019 and a detailed de-
scription of maintaining of NRC and NPR. National 
debates on this issue among citizens politically, 

apolitically, academically were in full swing had the 
outbreak of novel virus Covid-19 pandemic not 
been there. India seriously needs to resolve these 
citizenship issues in a most peaceful and healthy 
manner by upholding the secular fabric of nation so 
as to avoid any possibility of outbreak of civil con-
flict within the territory of India. The political mon-
sters are already out with their malicious intent to 
fuel and exploit the burning sentiments of its citi-
zens. 

The author has very logically concluded by 
quoting the Supreme Court in S.R. Chaudhary Vs 
State of Punjab that ‘Constitutional provisions are 
required to be understood and interpreted with an 
object-oriented approach. A Constitution must not 
be construed in a narrow and pedantic sense.’ The 
provisions of the Constitution are required to be 
interpreted keeping in view the will of the makers of 
the Constitution. In Col. A.S. Iyer Vs Bal-
asubramanyam on the doctrine of classification it 
has been observed that this tendency is an elitist 
society with diehard caste mentality is a disservice 
to our founding faith, even if judicially sanctified. 
Equality is an antithesis of arbitrariness.’ 

I fully trust that this well-deserved and well-
timed piece of work by Dr. K. S. Chauhan on burn-
ing citizenship issues in India today, would be of 
much help to the top judiciary while deciding the 
citizenship related matters arising out of 
CAA/NRC/NPR, in a most just and fair manner. 
The judgments would prove to be landmarks one 
not only in judicial arena but political arena as well.
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A resume of the monograph "International Arbitration and EU Law" edited by José R. Mata Dona and Nikos Lavranos, in 
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Надане резюме монографії "Міжнародний арбітраж та законодавство ЄС" за редакцією Жозе Р. Мата Дона і Нікос 
Лавранос, в якій розглядається питання перетину законодавства ЄС та міжнародного арбітражу на основі досвіду 
провідних практиків як комерційного, так і інвестиційного арбітражного договору. 

Ключові слова: резюме; монографія; міжнародний арбітраж; законодавство Європейського Союзу  
 

For1 decades international arbitration and Euro-
pean Union law (‘EU law’) managed to develop 
independently. It has been largely so, because of 
the success of the New York Convention and deci-
sions made on the European level not to interfere 
with the international (commercial) arbitration re-
gime. In recent years, however, the amount of in-
teraction has proliferated. The purpose of this book 

                                                 
1 International Arbitration and EU Law 
Editors: José R. Mata Dona and Nikos Lavranos 
Published in print: 26 Mar 2021 
ISBN: 9781788973991 
eISBN: 9781788974004 
DOI: https://doi.org/10.4337/9781788974004  
Link: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/international-

arbitration-and-eu-law-9781788973991.html 
Pages: 616.  

is to flag these instances where EU law is of rele-
vance at the context of international arbitration. 
The arbitral tribunals should be mindful of the fact 
on what occasions EU law is relevant, both at the 
jurisdictional as well as at the merits phase. Contri-
butions further in this book might offer invaluable 
guidance in this process by providing directions 
and identifying pitfalls one can face when applying 
EU law in international commercial arbitration.2 

This book examines the intersection of EU law 
and international arbitration based on the experi-
ence of leading practitioners in both commercial 
and investment treaty arbitration law. It expertly 
illustrates the depth and breadth of EU law’s im-
                                                 

2 
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788973991/
9781788973991.00011.xml. 
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pact on party autonomy and on the margin of ap-
preciation available to arbitral tribunals.3 
Extended Abstract of the Book 

In the subsequent portions, this book abstract 
provides a primer on the chapters of the book as 
well as the directions the contributors endeavour to 
demonstrate on EU Law and investment arbitra-
tion. The book is edited by José R. Mata Dona and 
Prof. Dr. Nikos Lavranos. 

The foreword for the book is written by the Hon-
orable Judge Charles Brower. In a compendious 
manner, he examines the contents of the book ac-
companied by an incisive background on the inter-
action between international arbitration and EU 
law. He commends the editors and the contributors 
on the fruition of the book and lauds the remarka-
ble efforts of the editors to bring about a publication 
on the intricate ‘species’ of EU law. 
Part I: The Pre- and The Post-award Stage in 
International Commercial Arbitration vis-à-vis 
EU Law and the European Attitude Toward  
Anti-suit Relief 

Chapter 1 of the book focuses on the interaction 
between international commercial arbitration and 
EU law before the award is rendered. Piotr Wiliński 
identifies and delineates the scope where EU law 
becomes relevant in the jurisdictional and merits 
phase before the arbitral award is delivered. Chap-
ter 2 of the book deals with the impact of EU law 
on challenges, recognition and enforcement of in-
ternational commercial awards. The contributors, 
Bo Ra Hoebeke and Juan Manuel Sànchez Pueyo 
detail the impact of EU law on the post-award 
stage of international commercial arbitration from 
two viewpoints of varying post-award regimes of 
EU members and their application by national 
courts across the EU. Lastly, pertinent questions 
on this inconsistency of EU law in this regard are 
highlighted. 

Chapter 3 discusses the relationship between 
anti-suit relief, EU law and the New York Conven-
tion (‘NYC’). Sophie Lamb QC, Bryce Williams and 
Robert Price examine the notion of anti-suit injunc-
tions in the arbitral context and EU law. In closing, 
the chapter interestingly attempts to predict the 
potential implications of anti-suit injunctions on the 
post-Brexit scheme. 
Part II: Selected Areas of Intersection Between 
EU Law and International Commercial Arbitration 

In Chapter 4, Monica Tinta deliberates over the 
contours of international commercial arbitration vis-
à-vis the European Convention on Human Rights. 
                                                 

3 https://www.e-elgar.com/shop/gbp/international-
arbitration-and-eu-law-9781788973991.html  

The chapter casts a spotlight on how human rights 
can be linked to protection under arbitration. Chap-
ter 5 explores the overtones of the General Data 
Protection Regulation (‘GDPR’) compliance in arbi-
tration. Alexander Blumrosen underscores the 
need for management of personal data by arbitra-
tion actors. 

Chapter 6, authored by Niuscha Bassiri and 
Emily Hay, extends a perspective on consumer 
protection in international arbitration and EU law. In 
this context, it scrutinizes the EU approach to con-
sumer protection disputes and its efficacy. Chapter 
7 extensively discusses the nuanced subject of 
damages in international commercial arbitration. 
Herfried Wöss and Adriana Rivera present a nu-
anced discussion on underlying jurisprudence 
around damage claims. 

Chapter 8 offers a perspective on arbitration in 
antitrust damages cases in the EU. The authors, 
Patricia Živković and Tony Kalliokoski enumerate 
the scope of application of arbitration clauses in 
antitrust damages cases and the potential ramifica-
tions on Member States of the EU. In Chapter 9, 
the author S.I Strong ventures into the emergence 
of collective redress arbitration in the EU. The 
chapter highlights the models of collective redress 
procedures in the EU and other jurisdictions. Last-
ly, the potential reforms and proposals to introduce 
collective redress arbitration by arbitral stakehold-
ers are assessed. 

Chapter 10 of the book is titled ‘the Law Gov-
erning Commercial Agency Agreements’. In this 
chapter, Dodo Chochitaichvili explores the role of 
intermediaries in international trade and EU law. 
The author recalls the EU framework for commer-
cial agents and the interpretation of European 
Court of Justice (‘ECJ’) in certain cases and the 
conflict-of-laws issues that cropped up as a result. 
Further, the chapter draws on the Belgian case law 
to explore the potential arbitrability of commercial 
agency contracts. In the last chapter of Part II, Luis 
Capiel and Oliver Cojo write about the EU Directive 
2014/24/EU on public procurement (‘Directive’) on 
construction arbitration in Europe. Chapter 11 
gauges the impact of the Directive and the poten-
tial proliferation of construction arbitration and 
complex disputes, involving multiple parties and 
contracts. 
Part III: Intersections Between International  
Investment Arbitration and EU Law 

Under Chapter 12, George Bermann discusses 
the general aspects of investor-state dispute set-
tlement (‘ISDS’) in relation to EU law. The chapter 
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offers an overarching representation of the EU’s 
stance on investment law and policy, both from the 
intra-EU and extra-EU perspective. The chapter 
also discusses the potential impact of landmark 
rulings of Micula4 and Achmea5, inter alia, on the 
EU investment policy and regime. In Chapter 13, 
Quentin Declève and Isabelle Van Damme analyze 
investment arbitration under intra-EU bilateral in-
vestment treaties (‘BITs’). The chapter presents 
detailed discussion on the ramifications of the 
Achmea judgment on intra-EU BITs read with ECJ 
opinions 2/156 and 1/177 on EU law and interna-
tional investment law. 

Chapter 14 covers the important facet of arbitra-
tion under the Energy Charter Treaty (‘ECT’) and 
the relevance of EU law. Jeffrey Sullivan and David 
Ingle provide an insight into intra-EU disputes un-
der the Charter in light of the Achmea ruling. It also 
goes on to examine extra-EU disputes under the 
ECT, which remain scarce. Chapter 15 written by 
Dorieke Overduin is entitled ‘Investment Chapter in 
CETA: Groundbreaking or Much Ado About Noth-
ing?’. This chapter discusses in detail, the Invest-
ment Chapter of the EU Canada Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (‘CETA’) and the 
substantive and procedural rules under this chap-
ter. It also examines the proposal for an investment 
court system under CETA among other novel re-
form provisions. To conclude, the author endorses 
the investment chapter as groundbreaking which will 
serve as a vanguard for prospective EU policies. 

Chapter 16 focuses on procedural issues of an-
nulment, recognition and enforcement of invest-
ment treaty awards by the International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (‘ICSID’) and 
other non-ICSID systems. Olivier van der Haegen 
and Maria-Clara Van den Bossche trace the 
mechanism for ICSID and non-ICSID enforcement 
and annulment in view of cases before EU Member 
State Courts. Following which, they discuss the 
enforcement of intra-EU investment-treaty awards 
against the backdrop of the Micula and Achmea 
rulings before EU Member State courts and the 

                                                 
4 Achmea BV v The Slovak Republic (formerly Eureko 

BV v The Slovak Republic), UNCITRAL, PCA Case No 
2008-13, Award on Jurisdiction, Arbitrability and Suspen-
sion, 26 October 2010. 

5 Ioan Micula, Viorel Micula, SC European Food SA, 
SC Starmill SRL and SC Multipack SRL v Romania, ICSID 
Case No ARB/05/20, Final Award, 11 December 2013. 

6 Opinion 2/15 Free Trade Agreement with Singapore 
[2017] EU:C:2017:376. 

7 Opinion 1/17 Comprehensive Economic and Trade 
Agreement with Canada [2019] EU:C:2019:341. 

notion of state immunity under the Belgian and 
French regimes. 

In Chapter 17, the authors of Chapter 7 shed 
light on the subject of damages in investment trea-
ty arbitration. This chapter is dedicated to examin-
ing the international damages law, with particular 
emphasis on the Chorzów8 formula as a measure 
of damages in investment arbitration and other un-
derlying theories of damages law. Chapter 18 trac-
es the essential elements of taxation- investment 
protection and dispute settlement. Stefano 
Castagna underscores the interaction between 
taxation and investment law, with specific weight-
age to investment protection standards. It explains 
the interplay between the soft law standards by 
international tax payers and how they can be 
adopted into the ISDS framework. 

Chapter 19 is dedicated to the highly topical 
proposal by the EU General Secretariat of estab-
lishing a Multilateral Investment Court (‘MIC’) as a 
response towards reforming the ISDS system. 
Friedrich Rosenfeld pursues the rationale behind 
having such a Court by contrasting the current 
ISDS regime with the proposed MIC mechanism. 
This chapter enumerates the challenges and pit-
falls while implementing a multilateral court system 
from the perspective of EU Member States, EU 
and other international third States. While conclud-
ing, the author argues that the proposed system 
could further exacerbate ISDS reform and fragment 
the existing regime with its own perils and draw-
backs. 

Lastly, Chapter 20, authored by Anne-Karin Grill 
and Emanuela Martin scrutinize the impact of EU 
law on international commercial mediation. It de-
picts the expanding horizons on mediation as an 
effective dispute resolution mechanism and how it 
has permeated into EU law. This chapter explores 
the framework for mediation considering the Euro-
pean Mediation Directive (Directive 2008/52/EC) 
and its implementation by taking an example of 
Austria. On the international stage, the chapter dis-
cusses the relevance of the UNCITRAL Model Law 
on International Commercial Mediation and the 
momentous Singapore Mediation Convention. In 
concluding, the chapter establishes that these de-
velopments have catalyzed mediation as a vital 
tool for resolving disputes, with tremendous scope 
of development at the EU level and the internation-
al stage. 

                                                 
8 Case Concerning the Factory at Chorzów (Claim for 

Indemnity) Judgement, 13 September 1928, PCIJ Series 
A, No 17, 47. 
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ON METHODS OF PROTECTION FOR ECONOMIC ENTITIES' RIGHTS 
AND INTERESTS IN THE FIELD OF TRANSPORT 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Сьогодні проблемними є питання захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфе-
рі транспорту, визначення напрямків розвитку відповідного законодавства. Зазначається, що з розвитком транснаці-
онального права електронної торгівлі виникають специфічні правові утворення, спрямовані на забезпечення саморе-
гуляції відносин комерційного характеру, можливості їх учасників самостійно обирати право, що підлягає 
застосуванню, при врегулюванні відносин у сфері транспорту (lex maritime тощо). Метою роботи є розробка нових 
теоретико-правових положень щодо способів захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфері транспорту 
у сучасних соціально-економічних умовах. Методи. Для вирішення задач дослідження використано низку методів 
наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правових засад за-
хисту прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфері транспорту; системно-структурний – охарактеризовано 
способи захисту зазначених суб'єктів; логіко-семантичний – розкрито сутність та відмінності судових, досудових та 
альтернативних способів захисту прав та інтересів відповідних суб'єктів господарювання. Висновки. Для захисту 
прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфері транспорту можуть застосовуватися: 1) судовий порядок; 2) до-
судовий (претензійний) порядок; 3) самостійно потерпілою від порушення умов транспортного договору стороною 
при застосуванні оперативно-господарських санкцій; 4) альтернативні способи врегулювання спорів, включаючи 
електронне (онлайн) вирішення спорів. Результати. Обґрунтовано доцільність розширення на законодавчому рівні 
(Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, спеціальне транспортне законодав-
ство) можливостей врегулювання спорів щодо транспортування вантажів шляхом застосування альтернативних 
способів захисту; удосконалення порядку обчислення початку перебігу позовної давності у спорах щодо перевезен-
ня вантажів.  

Ключові слова: захист прав та інтересів суб'єктів господарювання; альтернативні способи 
врегулювання спорів; міжнародний комерційний арбітраж; судовий та досудовий порядок 
врегулювання спорів; медіація 

*** 
Problem statement. The article covers current issues on protecting the economic entities' rights and interests in the field of 
transport, as well as identifies the areas for developing the relevant legislation. It is noted that the development of 
transnational e-commerce law lex electronica, a system of norms of international law as a result of attempts to regulate the 
rules of lex mercatoria, the specific legal entities in the field of transport have appeared, aimed at ensuring self-regulation of 
commercial relations participants to choose the applicable law for settlement their relations (lex maritime, etc.). The 
purpose of the article is developing new theoretical-legal proposals for protecting the economic entities' rights and interests 
in the field of transport in current socio-economic circumstances. Methods. To solve the research problems a number of 
scientific methods have been used, including formal-legal one in order to identify gaps in protection of economic entities' 
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rights and interests in the field of transport; the system-structural method has been used for characterizing the ways to 
protect these entities; the logical-semantic one has been used to reveal the essence and differences of judicial, pre-trial and 
alternative ways of protecting the rights and interests of relevant economic entities. Conclusions. It is stated that the 
methods for protecting the economic entities' rights and interests in the field of transport are as follows: 1) judicial procedure 
(typical for damages, penalties in cases of loss, damage, shortage of cargo, late delivery of goods, etc.); 2) pre-trial (claim) 
procedure (by conducting negotiations, filing a claim against the violator to protect their rights and interests); 3) 
autonomously applied by the injured party of the operational and economic sanctions prescribed by the transport contract; 4) 
alternative dispute resolution (ADR) methods, including electronic (online) dispute resolution (ODR) using Internet 
technologies. Results. The proposals on legal providing the alternative dispute resolution for transport freight entities are 
substantiated. The proposals for developing relevant rules of the Economic Code of Ukraine concerning the improvement of 
the statute of limitations in disputes connected to the carriage of goods have been provided. 

Key words: protection of economic entities' rights and interests; alternative dispute resolution; international 
commercial arbitration, court and pre-trial dispute resolution; mediation 

 
Постановка проблеми 

Захист прав становить правову категорію мі-
жгалузевого значення, яка широко використову-
ється на законодавчому рівні, в наукових дослі-
дженнях у галузі правознавства. В юридичній 
науці звертається увага на багатоаспектність 
значень, в яких вживається поняття захисту, що 
пов'язано з його тісним взаємозв'язком з низкою 
суміжних понять, як "охорона прав", "правова 
охорона", "правове забезпечення" тощо [1, c. 9].  

Загальною тенденцією розвитку права в бі-
льшості країнах світу стає політика посилення 
захисту прав як на національному, так і на між-
народному та регіональних рівнях. Правова ідея 
гарантованості судового захисту знайшла закрі-
плення в статтях 6, 13 Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних сво-
бод, статтях 8, 13, 55 Конституції України та спе-
ціальних нормативно-правових актах [1, c.55]. 

Проблемам ефективності захисту прав та ін-
тересів присвятили дослідження як вітчизняні 
(І.Ф. Коваль, О.П. Подцерковний, Ю.Д. Притика, 
О.Ф. Скакун та ін.), так і іноземні дослідники (A. 
Ortiz, V. Gautrais, A. Maniruzzaman та ін.). Так, 
О.П. Подцерковний визначає захист прав ви-
значає як сукупність взаємопов’язаних правових 
засобів, способів і форм, за допомогою яких за 
необхідності забезпечується захист прав 
суб’єктів господарювання у разі їх порушення 
[2]; Ю.Д. Притика – як систему передбачених 
законом матеріально-правових та процесуаль-
но-правових способів і заходів охорони прав у 
випадку їх порушення чи реальної загрози тако-
го порушення, заперечення, оспорювання та 
невизнання [3, c.9]; О.Ф. Скакун під захистом 
прав пропонує розуміти відновлення порушено-
го правового статусу і притягнення порушників 
до юридичної відповідальності [4]. Як зазначає 
Є.В. Ізмайлова, наявні численні підходи до ви-
значення поняття способу захисту суб'єктивних 

прав і законних інтересів можна виокремити в 
три основні теорії сутності цього поняття: "тео-
рія заходів", "теорія функцій" та "теорія діяльно-
сті" [5]. Втім, квінтесенцією цього поняття є його 
розуміння як правового засобу, інструменту, за-
стосування якого забезпечує мету захисту – 
відновлення прав, припинення правопорушен-
ня, ліквідація негативних наслідків тощо [1, 
c.33–34].  

Серед найсучасніших досліджень правової 
організації транспортної системи слід відзначи-
ти дисертаційне дослідження О.В. Клепікової 
"Теоретичні проблеми правової організації тра-
нспортної системи України", в якому висвітлю-
ються економіко-правові передумови станов-
лення та розвитку транспортної системи, 
досліджуються суб’єкти цієї системи, правові 
форми забезпечення внутрісистемних госпо-
дарських зв’язків, аналізуються спеціальні засо-
би державного регулювання відносин з органі-
зації транспортної системи України [6]. Втім, 
концептуальні питання удосконалення госпо-
дарсько-правового забезпечення захисту 
суб’єктів транспортної діяльності в сучасних 
умовах господарювання в напрямі сталого роз-
витку потребують переосмислення та відповід-
ного ґрунтовного дослідження. 

Забезпечення ефективного захисту прав та 
інтересів учасників суспільних відносин є одним 
із найголовніших завдань держави в контексті 
реального впровадження принципу верховенст-
ва права. Ефективність захисту прав та інтере-
сів залежить від багатьох чинників, основним 
серед яких виступає обрання ефективного спо-
собу захисту [1, c.33].  

До моменту вчинення порушення право на 
захист перебуває у статичному стані, у разі ж 
настання відповідних юридичних фактів (підстав 
для захисту) набуває динамічного характеру й 
може реалізуватися на розсуд управомочної 
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особи як шляхом самостійного застосування 
належних способів захисту, так і за допомогою 
звернення до компетентних державних органів 
[1, c.15]. Способи захисту прав поділяються на 
два види: заходи захисту і заходи відповідаль-
ності [1, c.44].  

Наразі для врегулювання спорів, що виника-
ють, у тому числі за зобов'язаннями з переве-
зення вантажів, учасники цих відносин можуть 
обирати на свій розсуд будь-який передбачений 
законодавством порядок реалізації господарсь-
ко-правової відповідальності: досудовий чи су-
довий. Як відомо, раніше порядок врегулювання 
спорів, що виникали з договору перевезення, 
так само як і договору про надання послуг зв'яз-
ку, договору, заснованому на державному за-
мовленні, передбачав обов'язкове дотримання 
досудового порядку відповідно до Закону Украї-
ни "Про внесення змін до Арбітражного проце-
суального кодексу України" від 17.05.2001 р. 
Згодом, рішенням Конституційного Суду України 
у справі за конституційним зверненням Товари-
ства з обмеженою відповідальністю "Торговий 
Дім" Кампус Коттон клаб" щодо офіційного тлу-
мачення положення частини другої статті 124 
Конституції України (справа про досудове вре-
гулювання спорів) від 09.07.2002 р. № 15-
рп/2002 було встановлено, що "положення час-
тини другої статті 124 Конституції України про 
поширення юрисдикції судів на всі правовідно-
сини, що виникають у державі, в аспекті консти-
туційного звернення необхідно розуміти так, що 
право особи (громадянина України, іноземця, 
особи без громадянства, юридичної особи) на 
звернення до суду за дозволом спору не може 
бути обмежене законом, іншими нормативно-
правовими актами" [7]. Законом України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо досудового врегулювання спорів" 
від 23.06.2005 р. відповідні зміни в частині ска-
сування обов'язку застосування порядку досу-
дового врегулювання окремих категорій спорів, 
зокрема тих, що з виникають з договору пере-
везення, було внесено до Господарського про-
цесуального кодексу України, Господарського 
кодексу України (далі – ГК України), Цивільного 
кодексу України, Закону України "Про залізнич-
ний транспорт" та ін.  

Незважаючи на скасування обов'язковості 
досудового порядку врегулювання спорів, у су-
довій практиці позовну давність пов'язано зі 
строком для подання претензій, у зв'язку з чим 
виникла проблема щодо застосування ст.315 ГК 
України в частині порядку обчислення позовної 

давності у таких спорах у разі непред'явлення 
претензії. Крім цього, з розвитком світових еко-
номічних відносин, електронної торгівлі, впро-
вадження інноваційних перетворень виникає 
об’єктивний запит на проведення наукових дос-
ліджень, комплексний аналіз проблематики 
правового забезпечення способів захисту прав 
та інтересів суб’єктів господарювання у сфері 
транспорту та збагачення існуючих науково-
теоретичних концепцій.  

Метою статті є розробка нових теоретико-
правових положень щодо способів захисту прав 
та інтересів суб'єктів господарювання в сфері 
транспорту у сучасних соціально-економічних 
умовах. Її новизна полягає в обґрунтуванні на-
прямів удосконалення господарсько-правового 
забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів 
господарювання в сфері транспорту, з застосу-
ванням альтернативних способів врегулювання 
спорів, у тому числі електронного (онлайн) ви-
рішення спорів. Завданням статті є дослідження 
та обґрунтування концептуальних засад удо-
сконалення господарсько-правового забезпе-
чення захисту прав та інтересів суб'єктів госпо-
дарювання в сфері транспорту. 
Судовий та досудовий (претензійний)  
порядок захисту прав та інтересів суб'єктів 
господарювання в сфері транспорту 

За приписами ст.315 ГК України, якщо пре-
тензію відхилено або відповідь на неї не одер-
жано в строк, заявник має право звернутися до 
суду протягом 6 місяців з дня одержання відпо-
віді або закінчення строку, встановленого для 
відповіді. Статутом залізниць України передба-
чено інший порядок обчислення строку для по-
дання позову (ст.136, 134 Статуту) залежно від 
підстав його подання. 

З огляду на викладене, виникає питання що-
до конституційності ст.315 ГК України в частині 
порядку перебігу позовної давності. Адже право 
особи на звернення до суду за вирішенням спо-
ру не може бути обмежене законом, іншими но-
рмативно-правовими актами (рішення Консти-
туційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-
рп/2002).  

Для належного вирішення цього питання ви-
словлюються такі пропозиції: прийняти Статут 
залізниць України Верховною Радою України як 
закон, звернутися до Конституційного Суду Ук-
раїни з метою вирішення питання стосовно кон-
ституційності положень ст.315 ГК України в час-
тині обчислення початку перебігу позовної 
давності; або обчислювати позовну давність з 
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дня видачі вантажу [8]. Наприклад, у Конвенції 
ООН про змішані перевезення вантажів 
(24.05.1980 р.) передбачено дворічну позовну 
давність для спорів, що пов'язані зі міжнарод-
ним змішаним перевезенням (ст.25). Цей строк 
починається в наступний день після видачі ван-
тажу або частини вантажу оператором змішано-
го перевезення, а якщо вантаж не видано, – в 
наступний день після останнього дня, коли ван-
таж мав бути виданий [9]. 

Як уявляється, у ст.315 ГК України доцільно 
передбачити вказівки на транспортні кодекси, 
закони і статути як спеціальне транспортне зако-
нодавство, яке має прийматися на рівні закону. 
Наразі ГК України і Статут залізниць України 
встановлюють різний порядок обчислення стро-
ків для пред'явлення позовів до перевізника: ГК 
України, так само як і Цивільний кодекс України, 
початок відліку прирівнює до дня одержання від-
повіді або закінчення строку, встановленого для 
відповіді, а в Статуті залізниць України порядок 
обчислення строків для пред'явлення позовів 
встановлено з урахуванням специфіки відносин 
в цій сфері і відрізняється залежно від характеру 
спору. З метою удосконалення порядку обчис-
лення початку перебігу позовної давності у спо-
рах щодо перевезення вантажів у разі непред'я-
влення претензії до перевізника доцільно 
узгодити положення ст.315 ГК України (ч.1, 3, 4) з 
урахуванням скасування обов'язкового досудо-
вого врегулювання таких спорів та встановлення 
правила у частині 4 ст.315 ГК України, згідно з 
яким позовна давність обчислюється в наступ-
ний день після видачі вантажу або частини ван-
тажу транспортною організацією, а якщо вантаж 
не видано, – в наступний день після останнього 
дня, коли вантаж мав бути виданий. 

Досудове врегулювання можливо розглядати 
в широкому розумінні, включаючи до нього не 
лише направлення претензії, а й переговори 
сторін тощо. Крім цього, стороною договору, 
права якої було порушено, можуть застосовува-
тися оперативно-господарські санкції, що пе-
редбачаються договором і застосовуються са-
мостійно (наприклад, право застави, притри-
мання вантажу для забезпечення внесення на-
лежних платежів за перевезення вантажу тощо). 
Альтернативні способи захисту прав та  
інтересів суб'єктів господарювання в сфері 
транспорту 

У сучасних умовах господарювання арсенал 
засобів правового захисту інтересів учасників 
транспортної діяльності значно розширюється і 

доповнюється альтернативними способами 
врегулювання спорів, зокрема третейського роз-
гляду, міжнародного комерційного арбітражу, 
медіації, переговорів та ін.  

Питання визначення місця третейських судів 
в системі форм захисту прав суб'єктів господа-
рювання залишається дискусійним в юридичній 
літературі [10, с.239]. При цьому науковці цілком 
справедливо називають третейський суд (арбіт-
раж) суб'єктом захисної діяльності, який вирішує 
юридичний спір по суті. Водночас принципову 
відмінність діяльності державних судів від інших 
юрисдикційних органів підтверджують посилан-
ням на ст.124 Конституції України, згідно з якою 
правосуддя в Україні здійснюють виключно су-
ди, і делегування функцій судів, а також прив-
ласнення цих функцій іншими органами чи по-
садовими особами не допускається.  

Досліджуючи питання стану та перспектив 
розвитку міжнародного комерційного арбітражу 
в Україні, Л.Ф. Винокурова зазначає, що в ході 
судової реформи у 2017 році, які внесли зміни і 
в галузі регулювання міжнародного комерційно-
го арбітражу та внутрішніх третейських судів, на 
сьогодні дуалізм правового регулювання тре-
тейського розгляду в Україні збережений, тобто 
роздільного регулювання міжнародного комер-
ційного арбітражу і внутрішніх (так званих наці-
ональних) третейських судів відповідно до За-
конів України "Про міжнародний комерційний 
арбітраж" та "Про третейські суди", який регу-
лює порядок утворення і діяльності внутрішніх 
(національних) третейських судів [11]. А.І. Му-
ранов справедливо зазначає, що третейський 
розгляд, і в тому числі міжнародний комерцій-
ний арбітраж, вважається на просто альтерна-
тивою державному судочинству, а й рівновели-
ким йому [12].  

Ю.Д. Притика пропонує розглядати арбітраж 
як форму приватного правосуддя, яке ґрунту-
ється на угоді, укладеній спеціально для цього 
сторонами спору, де арбітр наділяється повно-
важеннями, аналогічними повноваженням судді, 
водночас ці повноваження випливають із угоди 
між сторонами [13, с.37]. О.П. Подцерковний 
слушно зазначає, що подальша глобалізація 
економічного середовища здебільшого усуває 
традиційні обмеження національних правопо-
рядків на користь застосування уніфікованих 
інститутів міжнародного економічного права. 
Більшість іноземних інституційних арбітражів 
мають право розглядати комерційні спори у 
внутрішньому обігу певної країни, а не лише у 
міжнародних економічних відносинах. Останнє 
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повинно подолати сприйняття держави як єди-
ного творця права й носія правозастосовних й 
юрисдикційних функцій [14]. 

Переваги арбітражу полягають у спрощеній 
процедурі, можливості формулювання сторо-
нами складу арбітражу, узгодження взаємо-
прийнятих мови арбітражного провадження та 
права, що застосовується; конфіденційний ха-
рактер арбітражного провадження; остаточність 
рішення; відсутність апеляційного та касаційно-
го провадження (за винятком процедурних по-
рушень); наявність забезпечувального механіз-
му визнання та виконання арбітражного рішення 
[15, с.5]. 

Законом України "Про міжнародний комер-
ційний арбітраж" визначено, що арбітраж (тре-
тейський суд) може утворюватися як спеціально 
для розгляду окремої справи (ad hoc), так і здій-
снюватися постійно діючою арбітражною уста-
новою, зокрема Міжнародним комерційним ар-
бітражним судом або Морською арбітражною 
комісією при Торгово-промисловій палаті Украї-
ни Третейський суд визначається як одноосо-
бовий арбітр або колегія арбітрів (ст.2) [16].  

За змістом статті 2 Закону України "Про між-
народний комерційний арбітраж" термін "комер-
ційний" охоплює питання, що випливають з усіх 
відносин торгового характеру, – як договірних, 
так і недоговірних. Відносини торгового харак-
теру включають угоди про перевезення товарів 
та пасажирів повітрям, морем, залізничними та 
автомобільними шляхами. Відповідно до статті 
2 Положення про Міжнародний комерційний ар-
бітражний суд при Торгово-промисловій палаті 
України (Додаток 1 до Закону України "Про між-
народний комерційний арбітраж") до Міжнарод-
ного комерційного арбітражного суду можуть за 
угодою сторін передаватись на вирішення спо-
ри, в тому числі з перевезення вантажів, які ви-
никають при здійсненні зовнішньоторговельних 
та інших видів міжнародних економічних зв'яз-
ків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї 
із сторін спору знаходиться за кордоном.  

Ще однією постійно діючою арбітражною 
установою при Торгово-промисловій палаті Ук-
раїни є Морська арбітражна комісія, що діє на 
підставі Положення про неї (Додаток № 2 до 
Закону України "Про міжнародний комерційний 
арбітраж"). Морська арбітражна комісія вирішує 
спори, які випливають з договірних та інших ци-
вільно-правових відносин, що виникають із тор-
гового мореплавства, незалежно від того, чи є 
сторонами таких відносин суб'єкти українського 
та іноземного або лише українського чи тільки 

іноземного права, зокрема спори, що виплива-
ють із відносин: 1) щодо фрахтування суден, 
морського перевезення вантажів, а також пере-
везення вантажів у змішаному плаванні (ріка – 
море); 2) щодо морського буксирування суден 
та інших плавучих засобів; 3) з лоцманської і 
льодової проводки, агентського та іншого обслу-
говування морських суден, а також суден внут-
рішнього плавання, оскільки відповідні операції 
пов'язані з плаванням таких суден морськими 
шляхами тощо. Таким чином, Морська арбітраж-
на комісія розглядає справи за участю будь-яких 
суб'єктів морегосподарського комплексу. 

Захист прав суб'єктами транспортної діяль-
ності може здійснюватися, крім вищезазначених 
арбітражів, у арбітражі FOSFA (The Federation of 
Oils, Seeds and Fats Associations Ltd (Федерація 
асоціацій масел, насіння і жирів) та GAFTA (the 
Grain and Feed Trade Association/Асоціація тор-
гівлі зерном і кормами), Лондонським міжнарод-
ним арбітражним судом (LCIA), Віденським між-
народним арбітражним центром, Сінгапурським 
міжнародним арбітражним центром та іншими 
арбітражними установами. 

Стрімкий розвиток електронної комерції (е-
сommerce) та відповідна трансформація ділово-
го обороту зумовили появу нової категорії еко-
номічних спорів та виникнення внутрішньоме-
режевих ("online") арбітражів, які покликані 
врегульовувати конфлікти у сфері електронної 
комерції значно ефективніше, ніж інші форми 
вирішення спорів (Ortiz, 2005) [17]. Термін "он-
лайн-арбітраж" має декілька значень, але най-
частіше використовується для позначення арбі-
тражного розгляду, що проводиться з 
використанням технологій віддаленої комуніка-
ції між учасниками процесу [18]. Проте транско-
рдонна природа електронної комерції обумов-
лює специфіку онлайн-арбітражу, зокрема його 
делокалізацію, тобто визначення місця онлайн-
арбітражу [19].  

О.М. Вінник підкреслює, що електронне (або 
онлайн) вирішення спорів (ODR) є сукупністю ме-
тодів врегулювання спорів (конфліктів) із застосу-
ванням Інтернет-технологій, що належить до од-
ного з видів альтернативного вирішення спорів 
(ADR) [20]. При цьому новітні, альтернативні про-
цедури, застосування яких відбувається виключно 
в режимі онлайн, використовуються досить актив-
но за кордоном, про що свідчить зарубіжна прак-
тика - судова (Канади зокрема [21]), як альтерна-
тивного виду розгляду спорів в ЄС [22; 23], а в 
Україні – лише на рівні окремих пілотних проек-
тів, але без відповідного (як в ЄС, наприклад) 
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нормативно-правового забезпечення [20].  
На вдосконалення міжнародного комерційно-

го арбітражу у напрямку застосування його еле-
ктронних форм, як зазначає В. Гаутрайс 
(Gautrais, 2016), суттєво вплинув розвиток lex 
electronica [24]. Lex electronica є транснаціона-
льним правом електронної торгівлі, системою 
норм міжнародно-правового характеру, які ре-
гулюють відносини, підставою виникнення яких 
є транснаціональні правочини в електронному 
середовищі і виникло внаслідок спроби упоряд-
кування норм lex mercatoria. Основним поло-
женням концепції lex electronica є необхідність 
саморегуляції відносин комерційного характеру, 
які виникають у мережі Інтернет, що дозволяє їх 
учасникам самостійно обирати право, яке підля-
гає застосуванню. Результатами "авторського" 
упорядкування норм lex mercatoria, як ствер-
джує А.Ф.М. Маніруззаман (Maniruzzaman, 
1999), є поява lex petrolea (право нафтових тра-
нзакцій), lex constructionis (будівельне право), 
lex maritime (морське право) та інших специфіч-
них правових утворень [25]. Джерелами lex 
electronica є: 1) основні принципи lex mercatoria; 
2) міжнародні акти (наприклад, Типовий закон 
ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю, Типовий 
закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи та ін.); 
3) національні та наднаціональні акти; 4) торгі-
вельні звичаї, які склалися у сфері електронної 
комерції; 5) типові контракти та угоди; 6) практи-
ка вирішення спорів [19]. 

У разі законодавчого оформлення медіації та 
подальшого розвитку практики звернення до 
послуг центрів надання послуг з альтернативно-
го врегулювання спорів коло альтернативних 
способів врегулювання спорів розшириться [26]. 
Наразі створення правового підґрунтя застосу-
вання медіації як альтернативного способу ви-
рішення спорів є перспективним напрямком ро-
звитку вітчизняного законодавства, відповідні 
законопроєкти про медіацію зареєстровано у 
Верховній Раді України (реєстр. № 3504 від 
19.05.2020 р. та реєстр. 3504-1 від 04.06.2020 
р.). На міжнародному рівні у 2002 році спочатку 
було прийнято Типовий закон ЮНСІТРАЛ про 
міжнародну комерційну погоджувальну проце-
дуру, який охоплював питання погоджувальної 
процедури, у 2018 році було змінено на Типовий 
закон про міжнародну комерційну медіації та 
міжнародні мирові угоди, досягнуті в результаті 
медіації (якщо до внесення змін ЮНСІТРАЛ ви-
користовувала терміни "погоджувальна проце-
дура" та "медіація" як взаємозамінні, то з 2018 
року використовується тільки термін "медіація") 

[27]. Крім цього, 20.12.2018 року Генеральною 
Асамблеєю ООН прийнято Конвенцію ООН про 
міжнародні мирові угоди, досягнуті в результаті 
медіації ("Сінгапурська конвенція про медіацію") 
(набула чинності 12.09.2020 р.) [28], яка ство-
рює узгоджену основу для виконання міжнарод-
них угод про врегулювання комерційних спорів 
шляхом посередництва як альтернативи міжна-
родному арбітражу та судовому процесу, уо-
соблює підкріплення тенденції до мирного ви-
рішення спорів у міжнародній комерційній 
діяльності та забезпечує орієнтири для впрова-
дження в національне законодавство процедур 
визнання та приведення у виконання медіацій-
них угод [29]. 
Висновки 

1. Встановлено, що для захисту прав та інте-
ресів суб'єктів господарювання в сфері транс-
порту можуть застосовуватися: 1) судовий по-
рядок (шляхом звернення до суду, що 
притаманно для відшкодування збитків, штраф-
них санкцій у випадках втрати, псування, пош-
кодження, недостачі вантажу, несвоєчасної до-
ставки вантажу тощо); 2) досудовий (претен-
зійний) порядок (шляхом проведення перегово-
рів, пред'явлення претензії до порушника для 
захисту своїх прав та інтересів); 3) самостійно 
потерпілою від порушення умов транспортного 
договору стороною при застосуванні оператив-
но-господарських санкцій, передбачених таким 
договором; 4) альтернативні способи врегулю-
вання спорів (ADR), включаючи електронне (он-
лайн) вирішення спорів (ODR) із застосуванням 
Інтернет-технологій.  

2. Обґрунтовано доцільність розширення на 
законодавчому рівні (ГК України, ГПК України, 
спеціального транспортного законодавства) 
можливостей врегулювання спорів щодо транс-
портування вантажів шляхом застосування аль-
тернативних способів захисту: 1) звернення до 
арбітражу (третейського суду) (постійно діючої 
арбітражної установи (зокрема, Міжнародного 
комерційного арбітражного суду або Морської 
арбітражної комісії при Торгово-промисловій 
палаті України; міжнародних арбітражних уста-
нов або спеціально утвореного для розгляду 
окремої справи арбітражу (ad hoc); 2) медіації; 
3) інших альтернативних способів врегулювання 
спорів. З метою удосконалення порядку обчис-
лення початку перебігу позовної давності у спо-
рах щодо перевезення вантажів у разі непред'-
явлення претензії до перевізника доцільно 
узгодити положення статті 315 ГК України (ч.1, 
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3, 4) з урахуванням скасування обов'язкового 
досудового врегулювання таких спорів та вста-
новлення правила у частині 4 статті 315 ГК Ук-
раїни, згідно з яким позовна давність обчислю-
ється в наступний день після видачі вантажу 
або частини вантажу транспортною організаці-
єю, а якщо вантаж не видано, – в наступний 
день після останнього дня, коли вантаж мав бу-
ти виданий. 

Досліджувані проблеми не є вичерпними, 
тому запропоновані варіанти їх вирішення за-

лишаються відкритими для наукової дискусії та 
можуть бути основою для подальших наукових 
досліджень відповідних питань.  
Конфлікт інтересів 

Автор заявляє про відсутність конфлікту ін-
тересів. 
Вираз вдячності 

Дослідження виконано ініціативно та не 
отримало будь-якого фінансування. 
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