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CRITERIA OF ENVIRONMENTAL «QUALITY»  
AS A CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT  
OF «NATIONAL ENVIRONMENTAL SAFETY» 

 
According to Article 16 of the Constitution of Ukraine "ensuring 

environmental security and maintaining ecological balance in Ukraine, 
overcoming the consequences of the Chernobyl disaster - a global 
catastrophe, preserving the gene pool of the Ukrainian people is the duty of 
the state" is a priority of the Ukrainian state. This approach, defined by the 
Constitution of Ukraine, violated the need to reconsider the understanding of 
the environment as a set of natural resources and the state of their use, 
which was a relatively stable category for a long period of development of the 
legal system of Ukraine [1]. 

In addition, the Stockholm Declaration on the Environment of 1972 
defines the human right to favorable living conditions in the environment, the 
quality of which allows us to lead a dignified and prosperous life [2]. 

Instead, according to the current legislation of Ukraine, the understanding 
of the category "environmental quality" is not defined. Establishing 
environmental quality should take into account not only the requirements of 
compliance with established environmental safety standards, but also 
relevant indicators of anthropogenic characteristics of society, in particular, 
determining life expectancy, cancer, taking into account the latest 
technologies for industrial innovation and more. Only taking into account such 
indicators will really reflect the interaction of man and the environment, 
optimizing the system of ensuring its right to safety. 

Nevertheless, the national legal system is dominated by an approach to 
understanding the category of "environment" as "a set of natural resources 
and natural objects" that require appropriate protection and protection 
mechanisms, not recognizing as part of the human right to live in a favorable 
environment. 

At the same time, the approach to understanding the human right to a 
safe environment for life and health is quite controversial if only its 
compliance with the standards and requirements established by the current 
legislation is achieved. This approach takes into account only regulatory 
requirements, which in their indicators may be outdated and in fact 
ineffective. 

Therefore, the basis for ensuring the safety of the environment for human 
life and health should be based on anthropogenic indicators, in particular, the 
high percentage of cancer in individuals indicates a threatening state of the 
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region's environment. 
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THE SIGNIFICANCE OF IMPLEMENTING ADMINISTRATIVE REFORM  
IN UKRAINE'S SPACE ACTIVITY DURING THE RUSSIAN INVASION 

 
Many countries decided to impose economic sanctions on Russia after it 

invaded Ukraine on February 24, 2022. As a result of such processes, the 
Russian space agency "Roscosmos" broke off relations and cancelled 
agreements with a number of space countries. The international scientific 
community also weighed the moral price of cooperation with Russia. Thus, on 
March 17, the European Space Agency (ESA) announced the suspension of 
work on the ExoMars rover, which it built as part of a joint mission with 
Roscosmos. The rover was scheduled to launch aboard a Russian Proton 
launch vehicle from the Baikonur Cosmodrome later in 2022. Russia also 
intended to provide a lander that would bring the rover to the surface of Mars. 

"As an intergovernmental organisation mandated to develop and 
implement space programmes in full respect of European values, we deeply 
deplore the human casualties and tragic consequences of the aggression 
towards Ukraine," the agency said in a statement after a meeting of its ruling 
council on March 17, adding that it is "fully aligned with the sanctions 
imposed on Russia by its Member States" [1]. 

ESA officials are now exploring options to team up with other nations and 
agencies to finish the mission. The rover, named Rosalind Franklin, is 
"technically ready for launch," says ESA. But in May 3 comments reported by 
SpaceNews at a conference in Denver, ExoMars ESA project scientist Jorge 
Vago said that realistically, the rover would not launch before 2028 [2]. 

Cooperation between Ukraine and the European Space Agency is 
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beneficial to both participants in the analytical process. The Noosphere 
Venture Fund has published an analytical report on the possibility of 
cooperation between the Ukrainian space segment and the European space 
segment. In accordance with this report, the space sector of Ukraine has 
been developing steadily in recent years. Prior to the full-scale war, the 
government approved a budget for the country's 5-year space strategy. 
According to this, it was planned to finance the entire sector by €151 million in 
2022. And after the end of the war, this figure is likely to increase. Thus, 
Ukraine can co-finance ESA programmes and will become one of the top 10 
European countries in this regard (see picture 1) [3]. 

 
Picture 1

 
 
According to Noosphere Venture Fund's analytical report, Ukraine has a 

great space heritage. State-owned enterprises have a huge legacy in the 
space sector dating back to the times of the USSR. Scientists and engineers 
have the experience, knowledge, and desire to develop the space industry. 
One of the first laws adopted during Zelenskyi's administration was the Law 
on the Regulation of Space Activities. The rules of this Law allow private 
companies to engage in space activities. However, this is not enough. Today, 
when Ukraine has become a candidate for EU membership, when Ukraine is 
on the path towards European integration into the ESA, when Russia invaded 
Ukraine and we understand the value of technological development, we 
should more actively promote the implementation of administrative reforms in 
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the field of space activities. We have experience and a heritage, but Ukraine 
lags far behind advanced countries, and imperfect management is the reason 
for that. The lack of awareness of citizens, scientists, and students about the 
importance of the development of the space industry and understanding of 
the leading processes restrains the development of the space industry in 
Ukraine; the lack of decentralisation in space administration may cause long-
term pauses in activity as a result of Russia's invasion of Ukraine. The 
introduction of decentralization in the field of space administration is 
extremely important for Ukraine today. Thanks to this, space activity will be 
able to survive in difficult times for Ukraine and even carry out rapid 
development. Since today, European countries have provided substantial 
assistance and support. Today, work with young scientists and international 
projects needs improvement. On the website of the State Space Agency of 
Ukraine, in the "European integration" section, we see information from 
20161. That is, from 2016 until now, there has been no open information in 
this area. Compared to the UK Space Agency’s2 website it has an outdated, 
and most importantly, not a working format. The UK Space Agency has open 
access to all news. The information is updated daily. On the official website of 
the UK Space Agency, we see the following directions: Apply for funding3; UK 
space programmes and missions4; space-related educational resources5; 
space skills and career resources6; Launch UK and licensing7. Such links are 
absolutely working and effective. Unfortunately, the Strategy Section of the 
SSA of Ukraine contains only the Strategy until 2022 in Word format8. 
Currently SSA of Ukraine does not respond to the appeals of young 
scientists. This practice is not correct. There is no information for startups and 
no feedback. What are the consequences? As European countries warmly 
welcome our scientists today, there is a brain drain abroad. This problem 
began in the 1990s and continues today. Scientists must have adequate 
funding, and this is one of the leading motivating factors for work. As it was 
stated in the example of the UK Space Agency, the state actively supports 
the development of startups. 

There is no support in space skills developing and career resources. 
Unfortunately, in Ukraine, in the latest news section on the official website of 
the SSA Ukraine we read the discussion, in which the members of the public 
council discussed regarding further work of the SSA and made specific 
proposals that affected not only the activities of the space agency but also the 
state of development of the country's economy as a whole. In particular, as 

                                                           
1
State Space Agency of Ukraine. European integration https://www.nkau.gov.ua/ua/news/yevrointehratsiia  

2
 UK Space Agency. https://www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency  

3
 https://www.gov.uk/guidance/apply-for-funding-academic-community-and-educational  

4
 https://www.gov.uk/guidance/uk-space-programmes-and-missions  

5
 https://www.gov.uk/guidance/space-related-educational-resources  

6
 https://www.gov.uk/guidance/how-we-are-promoting-and-regulating-spaceflight-from-the-uk  

7
 https://www.gov.uk/guidance/how-we-are-promoting-and-regulating-spaceflight-from-the-uk  

8
 Strategy 2022. URL: https://www.nkau.gov.ua/ua/activity/stratehiia-do-2022-roku  
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SSA say, the reason for the rejection of the state space program is war and 
Russian’s invasion. Proposals were made to restore the country's economy 
on the basis of effective industrial policy and, first of all, support for high-tech 
industries. Opinions were expressed regarding cautious decisions regarding 
the next stage of privatization. Some members of the Council expressed 
misunderstanding about the positive 30-year experience and innovative steps 
of the space agency in international cooperation do not find the necessary 
support in the parliament and dissemination [4]. 

"Reasons for rejecting the state space program, taking into account the 
war" is a huge mistake made by the SSA at the moment. Instead of searching 
for reasons, we should search for means to implement the program. Council 
of Young Scientists of the SSA of Ukraine, the Public Council of the SSA of 
Ukraine and to the leadership of the SSA of Ukraine do not collaborate with 
citizen of Ukraine, do not communicate with scientists. As we can see, the 
administration of the SSA of Ukraine, unfortunately, is currently stays in the 
1990s, and there is no practical work at the leading level that it should be 
today. The problem is the absolute vertical government and formal groups 
that do the work to fill the website without doing the corresponding work. 
What do we need today during the Russian invasion? Stop looking for 
reasons and ways to continue not accepting space programs, carry out 
reforms of the space sector, focus all work on finding international programs 
and carry out this work, implement decentralization of administration in the 
field of space activities, implement absolute transparency of the activities of 
the SSA of Ukraine and open access for young scientists who have a desire 
to develop the space industry, until Ukraine loses most of them. This time is 
extremely important. Today, when there is a war, we must be strong and 
defend ourselves. The development of the space sphere is an important 
criterion in the direction of European integration. In order to reach a new 
level, we must immediately introduce changes and carry out administrative 
reforms in the space activity. 
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EUROPEANISATION OF THE UKRAINIAN JUSTICE SYSTEM 
 
Ukraine's relations with the European Union - were strengthened in 1994, 

when the Partnership and Cooperation Agreement was signed. 
Subsequently, the agreement was being implemented within the framework of 
the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership. In 2014, 
both parts of the Association Agreement between Ukraine and the European 
Union were signed. Given the Russian aggression against Ukraine, the EU's 
readiness to admit Ukraine to this organisation is a very important element of 
support. Ukrainian President Volodymyr Zelenski signed his country's 
application for EU membership on 28 February 2022. On 8 April 2022, 
European Commission Head Ursula von der Leyen handed the Ukrainian 
President the documents necessary for the Ukrainian side to complete. On 
June 23, the leaders of 27 EU member states decided to grant Ukraine the 
status of a candidate for EU membership 

Ukraine is trying to get the Union to apply a faster procedure for 
processing the application. However, even presuming the implementation of 
said shortened procedure and acknowledging the reforms Ukrainians have 
already made, Ukraine will still have to further prepare for its membership. Of 
primary importance in the process of European integration of any candidate 
country with the European Union are the Copenhagen criteria, established by 
the European Council in 1993 in Copenhagen. These criteria are: - stability of 
institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and 
respect for and protection of minorities; - a functioning market economy and 
the ability to withstand competition and cope with market forces within the 
EU; - the ability to assume the liabilities of a member of the Union, including 
adherence to the aims of political, economic and monetary union, and to 
adopt the common rules, standards and policies that constitute EU legislation 
(the EU acquis). 

The project focuses on the first requirement, the most essential part of 
which is the establishment of an independent, efficient, high-quality judiciary 
in Ukraine. Impartiality, fairness and a high standard of judgement by the 
courts are essential to protect democracy and the rule of law. This requires 
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the elimination of external political influence on the judiciary and the 
allocation of adequate financial resources for its operation. There must also 
be legal guarantees concerning fair and efficient judicial procedures. In 
addition, EU Member States must effectively combat corruption as it poses a 
threat to the stability of the judiciary.  

The research objective of the project is to define mechanisms of the 
Europeanisation of Ukrainian law in the field of justice system and to identify 
those that produce the best results in terms of increasing proper functioning 
of the Ukrainian justice system based on the rule of law, accountability to the 
citizens of Ukraine, independence from political influence, and compliance 
with EU standards and best practices. 

In legal doctrine, the term Europeanisation is characterised as a process 
of creation, dissemination and institutionalisation of formal and informal rules, 
procedures, practices, and norms, which are defined and integrated into EU 
policies and then introduced into national legal systems and national public 
policies. Some authors also emphasise the aspect of Europeanisation 
involving the influence of the EU Member States, its regions and national 
actors on the shaping of EU policies, calling it bottom-up Europeanisation as 
opposed to top-down Europeanisation. This project will, first of all, analyse 
the mechanisms of top-down influence of European Union legal order on 
Ukrainian law, and thus on the structures and functioning of the judiciary. The 
mechanisms of Europeanisation of Ukrainian law that will be examined in the 
project are direct Europeanisation aimed directly at linking or integrating 
national legislation through unification and harmonization. The mechanisms 
of indirect integration of legal systems will also be analysed. They are the 
following: coordination, structural method, institutional cooperation and 
sharing of good practices, as well as mechanisms of new governance, e.g. 
soft law.  

The basic research question is - what legal and institutional guarantees 
resulting from the Europeanisation of Ukrainian law can safeguard the 
Ukrainian judiciary against the erosion of judicial independence and the 
independence of the courts and ensure its effective and high quality 
functioning? Answering this question requires a precise identification of the 
requirements that the judiciary in the EU Member States must meet, based 
on study of: EU binding law (e.g. Article 2 TEU, Article 47 EU Charter of 
Fundamental Rights), EU soft law (e.g., the Commission Communication on 
Strengthening the Rule of Law in the Union. Action Plan) and CJEU 
jurisprudence (e.g., case C-64/16 Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses, case C-791/19 European Commission / Republic of Poland). In 
order to identify European standards concerning the judiciary, it is also 
necessary to analyze the European Convention on Human Rights (np. Article 
6 of the Convention) and ECtHR judgments (e.g. Gumenyuk and others v. 
Ukraine - ECtHR judgment of 22 July 2021, case no. 11423/19; ECtHR 
judgment of 29 June 2021, case no. 26691/18 and 27367/18).  
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Subsequently, it will be possible to identify shortcomings in the 
Ukrainian justice system compared to the predefined European standard. 
This requires first of all an analysis of the state of implementation of the 
Justice Sector Reform Strategy, which was adopted by the  President of 
Ukraine on 20 May 2015 and covered the period 2015-2020 and the 
provisions of the Law of Ukraine on the Judiciary and the Status of Judges 
and its application. This will make possible to identify the real issues facing 
Ukraine during the EU accession negotiation process and to formulate de 
lege ferenda proposals in this regard. Firstly, the project will focus on the 
independence of the judiciary, which may be threatened, for example, by the 
transfer of judges without their consent or the imposition of disciplinary 
penalties on judges for political reasons. Secondly, the efficiency of the 
Ukrainian judiciary will be analysed and how it can be improved, e.g. the 
problems of protracted court proceedings, low case closure rates or a high 
number of pending cases. Thirdly, the quality of the Ukrainian judiciary will be 
analysed: accessibility of justice for citizens and businesses; adequate 
financial and human resources; putting in place assessment tools; and 
digitalisation.  

An independent, efficient, high-quality judiciary is not only a guarantee for 
the rule of law and democracy and a basic condition for Ukraine to join the 
EU. It is also a condition for the development of the country. This is because 
it provides an opportunity to combat two of the main problems hindering its 
development: corruption and the citizens' lack of trust in the institutions of the 
state. In Ukraine, the basis for corruption is informal ties between government 
officials, parliamentarians, prosecutors, judges, law enforcement agencies, 
directors of state enterprises and individuals/companies with political 
connections. This high-level corruption hinders competition and economic 
growth in the country, damages the democratic process and is the cause of 
large-scale petty corruption. In turn, the lack of trust in public institutions 
results in the reluctance of the population to carry out and pay for the 
necessary social and economic reforms.   

The research carried out in the project will consist of the interpretation of 
legal regulations using semantic and syntactic rules of legal and natural 
language, rules of formal logic and legal inference (linguistic-logical 
interpretation). In case of doubts as to the validity of the results of linguistic-
logical interpretation, the methods of systematic and functional interpretation 
will be applied. The analysis and elaboration of research results will consist of 
formulating conclusions covering: systematization of legal norms, 
interpretation of the law, establishment and definition of concepts, analysis of 
the practice of law application and an indication of postulated changes in the 
law. 

The object of research will be normative legally binding acts: acts of EU 
law, e.g.: the Treaty on European Union and the Charter of Fundamental 
Rights;  the law of the Council of Europe and the judgments of the ECHR; 
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Ukrainian legislation, e.g.: Constitution of Ukraine, Law of Ukraine on the 
Judiciary and the Status of Judges; legislation of selected Member States; 
non-binding acts of EU soft law (e.g. Commission documents and reports); 
acts of individual character (e.g. CJEU and ECtHR judgments).  

In addition to the dogmatic-legal method, the project will also use the 
comparative-legal method. Since EU law does not determine the structure of 
the judiciary of the Member States (the principle of institutional autonomy), 
each state has the right to decide for itself on its own organisation and 
methods of functioning of the judiciary. However, the solutions adopted must 
ensure that judicial independence and the rule of law are not threatened and 
that citizens can enjoy effective judicial protection. The comparative analysis 
of justice systems of selected member states carried out under the project will 
allow determining the best possible solutions ensuring the independence of 
courts and their effective functioning. 

 
 

Антоненко А. О., 
аспірант Запорізького національного університету 

 
ПЕРЕВІРКА ДЕКЛАРАЦІЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ  

У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
 
Тенденцією розвитку антикорупційного законодавства зарубіжних 

країн є посилення контролю щодо доходів і витрат суб’єктів, наділених 
публічно-владними повноваженнями, що обумовлено необхідністю 
комплексного підходу до вирішення питань підвищення ефективності 
державної служби, включаючи і таке важливе завдання, як боротьба з 
корупцією та економічними зловживаннями в системі державних органів. 
Цей підхід вимагає забезпечення прозорості діяльності зазначених осіб, 
яка й може бути  досягнута шляхом вдосконалення форм звітності, 
зокрема введення більш комплексного і докладного декларування 
доходів і витрат. При цьому дві зазначені категорії повинні розглядатися 
як сукупність відомостей, що максимально відображають майнове і 
фінансове становище (фінансові інтереси) відповідних суб’єктів.  

Аналіз зарубіжного законодавства свідчить, що в сучасній практиці 
вироблено дуже широке поняття майнових і фінансових інтересів 
державних службовців, яке по суті охоплює як основні види доходів, так і 
основні види витрат. Зокрема, при визначенні доходів і витрат 
враховуються відомості не тільки про саме майно у вигляді об'єктів 
власності (будинків, квартир, машин, яхт і т.д.) і цінних паперів (акцій, 
облігацій і т. д.), але і про його «рух» - купівлю, продаж рухомого та 
нерухомого майна, прибутки та витрати від інвестицій та цінних паперів 
та ін. Крім того, в якості категорій, що підлягають декларуванню, 
розглядаються компенсаційні, страхові виплати та інші види прямих і 
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непрямих надходжень, а також фінансових вигод і переваг, які прямо 
або побічно отримані або можуть бути отримані в майбутньому у зв'язку 
з відповідним видом діяльності або участі. Це, безумовно,  ускладнює 
завдання, що стоять перед контролюючими органами, та вимагає 
підвищення спеціалізації осіб, які здійснюють контрольні функції, 
координації діяльності відповідних відомств. 

Реалізація цього напрямку контрольної діяльності отримала значний 
розвиток в останні роки в багатьох державах. Як правило, воно 
формалізовано у формі декларування, здійснюваного шляхом 
заповнення спеціальних форм (декларацій, звітів, анкет), які набувають 
все більшу ступінь деталізації і диференціації. Особливо це характерно 
для держав, які прагнуть підняти на новий рівень систему заходів по 
боротьбі з корупцією та економічною злочинністю. Це, зокрема, 
Сполучені Штати Америки, в яких  загальною вимогою щодо більшості 
категорій державних службовців або осіб, які заміщують публічні посади, 
є обов'язок подання перед початком службової діяльності або при вступі 
на посаду і далі щорічно декларацій про майновий і фінансовий стан і 
фінансові інтереси. 

До декларації включається розлогий перелік відомостей про всі 
дійсні  або потенційні доходи та витрати як самих державних службовців, 
так і членів їх сімей (як правило, подружжя та неповнолітніх дітей). 
Інтерес громадськості до цієї форми контролю незмінно зростає, як 
зростає і кількість виявлених порушень, про що свідчить безліч 
публікацій в американській пресі про фінансові зловживання чиновників, 
нерідко високопоставлених. 

У США застосовується модель, відповідно до якої подаються 
відомості вносяться в три різні декларації. Зокрема, державні службовці, 
які займають вищі позиції на державній службі (позиція 15 класифікації), 
а також посадові особи, які входять до Служби старших керівників, 
зобов'язані подавати три види декларацій про їх фінансове становище. 
Перша-подається протягом 30 днів по завершенні операцій, що 
підлягають декларуванню, друга - по завершенні фінансового року, третя 
- перед припиненням трудових відносин з конкретним Міністерством або 
відомством [1]. 

Значна увага у США приділяється тому, щоб інформація про доходи 
чиновників могла бути доступна контролю з боку громадськості. Цим 
цілям служать спеціальні законодавчі норми про доступ до інформації. У 
той же час цим законодавством передбачається, що подібна інформація 
не повинна використовуватися в порушення законодавчих приписів, 
зокрема в комерційних цілях. Таким чином, відомості, що містяться в 
деклараціях, можуть бути оприлюднені виключно в межах, встановлених 
законом. 

Для ілюстрації характеру та обсягу інформації, що підлягає 
розкриттю, наведемо приклад. Законом США «Про етику в органах 
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виконавчої влади» (1978 р.), у якому встановлено, що посадові особи 
зобов'язані публічно повідомляти про доходи, отримані з різних джерел, 
подарунки, угоди, активи і пасиви, а також про посади, які вони займали 
в комерційних і некомерційних організаціях. Подарунки, оплата 
харчування та проживання, транспортні витрати повинні бути 
оприлюднені в тому випадку, якщо протягом календарного року в цілому 
вони перевищують встановлену Законом суму [2]. 

Доходи, отримані від дивідендів, процентів, оренди та прибутку на 
вкладений капітал, які перевищують 100 доларів США, повинні бути 
розподілені за дев'ятьма категоріями, що передбачають суми менше 
1000 доларів до понад 5 млн доларів США. Посадові особи зобов'язані 
повідомляти про всі відповідні операції, включаючи опис угоди, дату і 
ступінь участі при купівлі, продажу або обміні нерухомості, акцій, 
облігацій та ін. Крім того, посадова особа повинна повідомляти особисті 
дані особи, яка здійснила  на її адресу виплати на суму, що перевищує 5 
тис. доларів  протягом двох років, що передують подачі першої 
декларації в якості посадової особи. 

З метою публічного контролю за задекларованими  відомостями у 
США передбачено ведення спеціального реєстру, в якому 
відображаються основні позиції декларування. Обов'язок ведення 
реєстрів як особлива контрольна функція покладається на 
уповноважений державний орган. Відповідальність за ведення Реєстру 
може бути покладена на міністра, спеціальну посадову особу, 
спеціального уповноваженого. Такі реєстри, як правило, підлягають 
опублікуванню, в тому числі електронному. При цьому зазвичай 
враховуються ті чи інші обмеження щодо розкриття деяких видів 
інформації з метою захисту права на приватне життя. Відповідно в 
закордонному законодавстві встановлюється відповідальність за 
незаконне розголошення інформації, в тому числі про доходи і витрати, 
яка у випадках, передбачених законом, розглядається як конфіденційна, 
тобто не підлягає розголошенню [1]. 

У США обов'язки з перевірки дотримання правил щодо конфлікту 
інтересів і своєчасного повідомлення про його виникнення, перевірки 
декларацій про доходи, майно та фінансові інтереси покладені на 
управління з етики в системі органів управління. При цьому контролю 
підлягає правильність заповнення форм, а також повнота представленої 
в них інформації. У разі якщо виявлені будь-які порушення, може бути 
порушена процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності. 
Контроль за декларуванням здійснюється в рамках загального контролю 
за всіма аспектами діяльності державних службовців. Крім зазначених 
спеціальних органів контрольні повноваження щодо доходів і витрат 
державних службовців можуть здійснюватися спеціалізованими 
фінансовими відомствами (Міністерство фінансів, податкові органи, 
органи аудиту та інші органи фінансового контролю) в межах їх 
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компетенції [3]. 
Отже, можна констатувати, що запровадження позитивного досвіду 

США у сфері декларування доходів і витрат публічних службовців в 
Україні сприяє вдосконаленню національної системи боротьби з 
корупцією, а модель громадського контролю за життям суб’єктів, 
наділених публічно-владними повноваженнями, може бути запозичена, 
але з обов’язковим врахуванням українських національних традицій. 
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та адміністративного права НДІ державного будівництва та 
місцевого самоврядування НАПрН України 

 
ВІДПРАВЛЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  

В УКРАЇНІ 
 
21 липня 2021 року Кабінетом Міністрів України було затверджено 

Стратегію реформування державного управління України на 2022–2025 
роки, в якій зазначається, що належне врядування є одним з основних 
факторів конкурентоспроможності держави, розвитку її економіки та 
передумовою європейської інтеграції [1]. Реформування системи 
державного управління здійснюється з урахуванням Європейських 
стандартів належного адміністрування, розроблених Програмою 
підтримки вдосконалення врядування та менеджменту та викладених у 
документі «Принципи державного управління». Зазначений документ 
стосується не лише сфери державного сектору, відомої як «державне 
управління», а й незалежних конституційних органів, а також парламенту 
і судової влади в сфері їхніх повноважень контролю і нагляду над 
державним управлінням [2]. 

Повномасштабне російське вторгнення на територію України, 
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введення воєнного стану стало поштовхом до розв’язання складних 
завдань і проблем, зокрема у сфері судочинства. Протягом цього часу 
вимушено зупинили функціонування окремі суди, зокрема на тимчасово 
окупованих територіях або на яких ведуться активні бойові дії.  
Відповідно до положень статті 10 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» під час воєнного стану повноваження судів не можуть 
бути припинені, а ч.2 ст.26 встановлено, що скорочення чи прискорення 
будь-яких форм судочинства забороняється [3]. 

Задля забезпечення функціонування судової системи до Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів» 03.03.2022 р. було внесено 
зміни та доповнено ст. 147 ч. 7, якою передбачено, що у разі 
неможливості реалізації функцій правосуддя судом з об’єктивних 
причин, під час воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним 
лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або 
іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну 
підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за 
рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови 
Верховного Суду, а у випадку якщо здійснення Вищою радою 
правосуддя своїх повноважень не є можливим, то таке рішення приймає 
Голова Верховного Суду. 

В рамках реалізації даного повноваження, низкою розпоряджень 
Голови Верховного Суду «Про зміну територіальної підсудності судових 
справ в умовах воєнного стану» у зв’язку з неможливістю судами 
здійснювати правосуддя під час воєнного стану, територіальну 
підсудність судових справ, в тому чисті адміністративних, що 
розглядались в судах на окупованих та в зоні бойових дій, було змінено.  
Поступово ситуація змінюється – затверджуються розпорядження про 
відновлення підсудності деяких судів. Такі рішення приймаються 
швидко, що дозволяє не допустити тривалої зупинки діяльності судової 
системи в регіонах, де безпосередньо ведуться бойові дії.  

До того ж  в Україні активно впроваджується система «Електронний 
суд», що дозволяє брати участь в судовому провадженні дистанційно. 
Рада суддів України у своїх рекомендаціях судам зазначала про 
необхідність по можливості відкладати розгляд справ, за винятком 
невідкладних судових розглядів (взяття під варту, продовження строків 
тримання під вартою) та знімати їх з розгляду, зважаючи на те, що 
велика кількість учасників судового процесу не мають змогу прибути до 
суду через небезпеку для життя або не можуть подати заяву про 
відкладення розгляду справи чи про розгляд справи у режимі 
відеоконференції у зв’язку із роботою на об’єктах критичної 
інфраструктури, вступом до лав Збройних сил України, територіальної 
оборони тощо. Судова практика свідчить, що суди здебільшого 
задовольняють клопотання учасників справи про участь у судовому 
засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, 
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якщо наявна відповідна технічна можливість. 
Рада суддів України також рекомендує судам задля підвищення 

рівня використання інструментів електронного судочинства під час 
відправлення правосуддя: виклики та повідомлення, обмін 
процесуальними документами з учасниками судових проваджень 
здійснювати у першу чергу за допомогою електронної пошти тощо. 
Щодо  всіх учасників судових проваджень, то Рада суддів рекомендує 
зареєструвати електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-
телекомунікаційній системі, зареєструватися в підсистемі «Електронний 
кабінет» і використовувати його функціонал для ознайомлення з 
поданими документами в електронній формі. 

Необхідно зазначити, що Європейська комісія з питань 
ефективності правосуддя (CEPEJ) Ради Європи ще під час пандемії 
Covid-19 прийняла декларацію «Отримані уроки і виклики, які постали 
перед судовою владою під час пандемії COVID-19 і після неї», в якій 
містять напрацювання щодо готовності судових систем, зокрема, коли 
мова йде про ефективні рішення для забезпечення безперервності 
роботи судів та доступу до правосуддя з дотриманням прав людини[4]. 

На нашу думку, положення цього документу є дуже актуальними і в 
нинішніх умовах. В умовах воєнного стану звернення до інформаційних 
технологій надає можливість органам правосуддя продовжувати 
роботу. Проте їх швидка поява та надмірне застосування так само може 
призвести до негативних наслідків. Дистанційні судові засідання та 
відеоконференції, а також подальший розвиток цифрового правосуддя 
мають завжди здійснюватися відповідно до основних прав та принципів 
справедливого судового розгляду.   
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНЛАЙН-ПОРТАЛУ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ «ДІЯ» 
ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 
 
Електронне урядування в Україні за останні роки значно 

розвинулось, з’явилось чимало нових його інструментів, удосконалено 
вже існуючі. Проривним інструментом електронного урядування став 
Онлайн-портал державних послуг «Дія». Правову регламентацію його 
функціонування  становить Положенні про Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 грудня 2019 року №1137 [1]. 

В умовах воєнного стану та війни на теренах України належне 
функціонування такого інструментів електронного урядування важко 
переоцінити. А створення нових цифрових можливостей для покращення 
взаємодії публічної адміністрації та приватних осіб під час збройної 
агресії Російської Федерації проти України сприяє реалізації прав 
приватних осіб та виконання обов’язків суб’єктів владних повноважень та 
держави в цілому. 

Станом натепер в умовах війни через портал «Дія» приватні особи 
можуть: а) отримати статус ВПО шляхом подання заяви на порталі 
«Дія», та оформити відповідні виплати; б) повідомити про пошкоджене 
майно в наслідок збройної агресії РФ; в) отримати в застосунку «Дія» у 
цифровій формі документи, що посвідчують особу, навіть якщо вони не є 
біометричними, правовстановлюючі документи на транспортні засоби, 
страхові поліси, COVID – сертифікати. Така можливість визначена 
Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус» визначено, що для ідентифікації на території 
України громадяни можуть використовувати е-паспорт та е-паспорт для 
виїзду за кордон, що знаходяться в додатку «Дія». Водночас в умовах 
воєнного стану, паспорт, який має паперовий вигляд, термін дії якого вже 
закінчився та до якого своєчасно не вклеєно фото, є чинним документом, 
а в разі закінчення строку дії закордонного паспорта – такий строк може 
бути продовжено до 5 років під час внесення необхідної інформації 
органами державної міграційної служби безоплатно в день звернення. 
Також, наразі передбачено внесення до закордонного паспорта для 
виїзду за кордон батьків чи одного з батьків фото та загальної інформації 
про дитину. У «Дії» зараз можна знайти й інформацію, що повинна 
знаходитися у паперовому вигляді свідоцтва про народження дитини; в) 
повідомити про ймовірні позиції ворога (е-ворог); г) оформлення 
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компенсації за працевлаштування, прихистку ВПО.  
Вищенаведені можливості розцінюються нами як позитивні 

нововведення, які потенційно сприяють реалізації прав приватних осіб та 
значно спрощують доступ осіб до державних послуг. 

Разом з вищенаведеним є й проблемні аспекти реалізації таких 
нових можливостей в «Дії». Якщо здійснити аналіз численних публікацій 
в ЗМІ, соцмережах, відгуків користувачів на застосунок «Дія» в AppStore 
та PlayМаркет, можна дійти висновку, що попри однозначно вірну та 
правильну ідею використання цифрових можливостей та викликів 
сьогодення залишаються прогалини в законодавстві, та помилки в 
технологічній сфері [2].  

По-перше, це проблеми, з якими стикаються особи, які станом на 
24 лютого 2022 року вже мали статус ВПО. 

Аналіз питань з якими стикаються особи, що змінили своє місце 
проживання в зв'язку зі збройною агресію росії, свідчать про те, що особи 
які станом на 24.02.2022 року вже мали статус ВПО, вимушені втрачати 
набагато більш часу на те, щоб отримати право на допомогу від 
державні в порівнянні з тими, хто такого статусу не мав. Так, вони не 
мають можливості подати заву на отримання допомоги через додаток 
Дія та повинні особисто звертатися до уповноважених органів, що по-
перше, створює додаткове навантаження на ці органи, та створює черги, 
по-друге, це не завжди можливо зробити у зручний для таких осіб час та 
спосіб. В решті решт це призводить до того, що допомогу таки особи 
отримують пізніше. Цікаво, що ця проблема стосується не тільки тих хто 
досі має постійне місце реєстрації на окупованих територіях АР Криму, 
м. Севастополя, окремих частинах Донецької та Луганської областей. Ті, 
хто після 2014 року отримав статус ВПО, а в подальшому 
зареєструвалися за постійним місцем проживання в інших областях, 
згідно з законодавством втратили статус ВПО. Але зараз виявляється, 
що інформація про те, що станом на 24.02.2022 року вони не є ВПО в 
офіційних базах даних відсутня, оскільки таки особи повинні були 
самостійно звертатися в орган що видав довідку ВПО з заявою про 
анулювання статусу ВПО. Звичайно, що мало хто здійснював таки дії, 
оскільки всі вважали, що під час оформлення постійного місяця 
реєстрації на підконтрольної території відбувається обмін інформацією 
між державними органами та статус ВПО втрачається автоматично [3]. 

По-друге, це проблеми з реєстрацією як ВПО та виплатами 
Станом на липень 2022 року понад 619 тисяч українців подали 

заявки через «Дію» на отримання статусу ВПО та грошовї допомоги, 
однак лише 441 504 українці отримали довідку ВПО та грошову допомогу 
від держави [4]. Інші ж особи в умовах военного стану залишаються без 
підтримки держави. Є випадки, коли особи подали заявку ще в перший 
день відкриття послуги, але досі не отримали ні статус ВПО, ані виплат. 
Весь цей час застосунок «Дія» повідомляє, що заявка перебуває «в 
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обробці». Урядовцям такі проблеми відомі, за словами радниці 
Мінцифри, затримка відбулася через декілька причин: велику кількість 
звернень, залучення працівників районних управлінь соціального 
захисту, які не встигають обробляти звернення заявників, та «низку 
технічних проблем». Зараз Мінцифри разом із Мінсоцполітики працюють 
над усуненням недоліків, зокрема над введенням автоматичного 
призначення статусу ВПО і виплат без залучення соцпрацівників та 
повідомляють, що виплати та статус все ж таки будуть [4]/ У світлі цього 
можна говорити як про технічні проблеми функціонування системи «Дія», 
так і занизький рівень цифрової грамотності публічних службовців на 
місцях, яких долучають до опрацювання електронних заяв на отримання 
статусу ВПО. І якщо перший згаданий чинник можливо усунути швидко, 
то другий потребує проведення відповідних освітніх заходів із 
представниками публічної адміністрації.  

По-третє, це проблеми оскарження ненадання або отримання 
статусу ВПО лише в застосунку «Дія» без відображення у відповідних 
реєстрах Мінсоцполітики  

У випадку, якщо приватна особа належним чином реалізувала своє 
право на отримання статусу ВПО шляхом подання заяви в «Дії» та не 
набула його то виникає запитання яким чином приватна особа може 
захистити свої права та законні інтереси. Звертаючись повторно до 
ЦНАП особа буде зареєстрована як ВПО з моменту такого звернення, 
тобто фактично особа втрачає право на виплати, пільги, як і треті особи, 
які прихистили її. Відповідна законодавча база, яка б регулювала 
питання оскарження бездіяльності публічної адміністрації відсутній, у 
Положенні про Єдиний державний вебпортал електронних послуг 
йдеться лише про можливість подавати користувачу – заявнику 
пропозиції та зауваження, однак не скарги. У випадку, якщо особа 
вирішить звернутися за судовим захистом у відповідності до положень 
Конституції, то постає логічне запитання, а хто ж буде відповідачем? На 
це та попереднє питання чинне законодавство відповіді не надає. Тому 
існує нагальна потреба усунути означені прогалини, з метою дотримання 
принципу верховенства права та юридичної визначеності [2]. 

Таким чином, наразі існують проблемні аспекти у функціонуванні 
Онлайн-портал державних послуг «Дія», які потребують комплексного 
вирішення як правового, так і технічного характеру. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ  
В АВТОМАТИЧНОМУ СТАНІ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху» № 596-VIII від 14.07.2015 (із 
послідуючими доповненнями та змінами) в Україні запроваджено 
адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 
режимі, суб’єктами яких стали власники  транспортних засобів – 
«відповідальні особи», визначені у статті 14-2 КУпАП [1]. 

Особливий порядок розгляду справ про адміністративні 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані в автоматичному режимі, передбачив незастосування 
положень статті 33 КУпАП щодо правил накладення адміністративних 
стягнень та статті 280 КУпАП щодо з’ясування обставин, що мають 
значення для правильного вирішення справи, у зв’язку із чим 
адміністративне стягнення наразі накладається, а постанова виноситься 
без урахування цих факторів та за відсутності особи, як притягається до 
адміністративної відповідальності. 

З огляду на недосконалість та суперечливість правового 
регулювання в цій царині, запроваджені новації викликали численні 
дискусії у науковому середовищі, особливо після практичної реалізації 
Закону у червні 2020 року. 

Однією із ключових тем для обговорення стала проблема 
дотримання конституційних гарантій, основних прав, свобод та інтересів 
осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за 
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правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані в автоматичному режимі, з огляду на наступне.  

Спрощена процедура притягнення осіб до відповідальності за 
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (статті 279-1-279-
4 КУпАП), котра передбачає розгляд справ за відсутності особи, яка 
притягається до відповідальності та без складання протоколу про 
адміністративне правопорушення, обмежує права особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, закріплені у статті 
268 КУпАП, адже можливість їх реалізації нерозривно пов’язана із 
обізнаністю особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, про існування провадження відносно неї. 

Говорячи про механізм реалізації прав осіб, які притягаються до 
адміністративної відповідальності, у контексті досліджуваного питання, 
слід вказати, що він розпочинає свою обмежену дію лише після 
винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення.  

Тобто, за заочного розгляду справи, який здійснюється відносно 
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксованих в автоматичному режимі (без участі суб’єкта 
правопорушення; без складання протоколу), реалізація особою прав, 
передбачених статтею 268 КУпАП, унеможливлюється.  

З 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 
року №64/2022 [2], затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 
року №2102-IX, на території України введено воєнний стан [3], який 
триває і по сьогодні. 

З початку проведення військових дій функціонування системи 
автоматичної фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, а відповідно і притягнення осіб до адміністративної 
відповідальності за їх вчинення, було призупинено, однак із 16 травня 
2022 року система відновила свою роботу [4]. 

Згідно статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 
воєнний стан визначено як особливий правовий режим, що вводиться в 
Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній 
цілісності [5]. 

Вказаний правовий режим передбачає проведення активних дій 
необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та 
забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній цілісності, тощо. 

Згідно статті 247 КУпАП адміністративна справа не порушується, а 
порушена справа підлягає закриттю за наявності наступних обставин: 

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення; 
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного 
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правопорушення шістнадцятирічного віку; 
3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 
4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної 

оборони; 
5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування 

адміністративного стягнення; 
6) скасування акта, який встановлює адміністративну 

відповідальність; 
7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне 

правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу; 
8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу 
(посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або 
нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне 
правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у 
кримінальному провадженні по даному факту; 

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі. 
Згідно Висновку Науково-консультативної ради при Вищому 

адміністративному суді України логічне тлумачення абзацу першого 
статті 247 КУпАП свідчить, що встановлення зазначених у цій статті 
юридичних фактів є єдиною необхідною підставою для припинення будь-
яких дій щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності 
незалежно від встановлених будь-яких інших обставин, що підлягають 
з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення 
(стаття 280 КУпАП), у тому числі й вини особи у його вчиненні [6].   

Тобто, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності 
вправі бути виправданою і довести свою невинуватість (хоча не 
зобов’язана), що є наслідком закриття справи  за наведеними пунктами 
статті.  

На наш погляд, це можливо лише за умови реалізації особою своїх 
прав, передбачених частиною першою статті 268 КУпАП, зокрема права 
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання.  

Тобто, встановлення виключних обставин, передбачених статтею 
247 КУпАП уповноваженим поліцейським є неможливим без отримання 
інформації про них від особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності. Разом з тим, саме стаття 280 КУпАП встановлює 
обов’язок органу (посадової особи) при розгляді справи про 
адміністративне правопорушення з’ясувати чи підлягає особа 
адміністративній відповідальності.  

У разі автоматичної фіксації правопорушень у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху та застосування заходів відповідальності щодо 
таких осіб,  створюються нерівні права та можливості суб’єктів даної 
категорії правопорушень порівняно з іншими, що, в свою чергу, є 
порушенням конституційного принципу рівності.  
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Цілком очевидно, що у зв’язку із введенням воєнного стану, 
проведенням бойових дій, кількість випадків, які виключають 
адміністративну відповідальність буде значно більшою (зокрема, 
вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної 
оборони). При цьому рівень захисту прав осіб, які притягаються до 
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 
режимі, як і раніше залишиться вкрай низьким з огляду на відсутність у 
таких осіб можливості надати у певний термін  свої письмові пояснення 
або заперечення щодо інкримінованого проступку. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У 
ФРАНЦУЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 
Повномасштабне вторгнення Росії назавжди змінило життя нашої 

Держави та кожного її громадянина. З початком підлої та цинічної війни 
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усі звичні буденні справи відійшли на другий план, змінилися 
пріоритети, з’явилися нові проблеми, а також загострились вже існуючі. 
Однією з таких проблем, які загострюються з кожним днем активних 
бойових дій є проблема відновлення зруйнованих війною автомобільних 
доріг України.  

Автомобільні дороги є одним з найважливіших елементів 
транспортної системи України, за допомогою якого забезпечується 
вільне сполучення між різними місцями країни, що є необхідною умовою 
для налагодження ефективної роботи всіх інших галузей національної 
економіки, саме тому відновлення та розвиток мережі автомобільних 
доріг має бути одним із головних напрямків повоєнного відновлення 
України. 

На сьогодні відомо, що за весь час повномасштабного російського 
вторгнення в Україні під час бойових дій було вщент знищено близько 
24 тисяч кілометрів автомобільних доріг та 302 штучних споруд (мостів, 
шляхопроводів, естакад тощо) що становить близько 14% від загальної 
протяжності автомобільних доріг в Україні, на відновлення яких 
необхідно близько 900 мільярдів гривень [1]. 

Зважаючи на таку значну вартість робіт з відновлення зруйнованих 
автомобільних доріг, а також обмеженість фінансових ресурсів, які 
держава зможе направити на фінансування даного напряму, у зв’язку з 
необхідністю фінансування інших більш важливих напрямків поєного 
відновлення країни, вже сьогодні існує необхідність пошуку нових 
сучасних підходів до фінансування та управління системою 
автомобільних доріг України, одним із яких є впровадження та 
подальше використання на території України платних автомобільних 
доріг. 

Враховуючи зазначене, є актуальним дослідити досвід 
адміністративно-правового регулювання функціонування платних 
автомобільних доріг у зарубіжних країнах, зокрема у Французькій 
Республіці, мережа платних автомобільних доріг якої є однією з 
найрозвиненіших у Європі, що свідчить про ефективність такої моделі 
адміністративно-правового регулювання функціонування платних 
автомобільних доріг.  

Адміністративно-правове регулювання галузі автомобільних доріг, у 
тому числі питань функціонування платних автомобільних доріг у 
Франції здійснюється Кодексом дорожньої мережі від 5 травня 2005 
року. 

Відповідно до положень цього нормативно-правого акту всі дороги 
Франції, залежно від рівня підпорядкування, поділяються на три 
категорії: 

- національні дороги (routes nationales) та автомагістралі 
(autoroutes); 

- дороги департаментів (routes départementales), що належать до 
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департаментів, на території яких вони знаходяться; 
- дороги муніципального значення (voies communales), що належать 

муніципалітетам [2]. 
Однак лише національні дороги (routes nationales) та автомагістралі 

(autoroutes) можуть бути віднесені до розряду платних. Так, у статті 
L122-4 Кодексу дорожньої мережі Франції передбачено, що з метою 
забезпечення повного або часткового покриття будь-яких витрат, 
пов'язаних з будівництвом, експлуатацією, обслуговуванням, розвитком 
або розширенням автомобільної інфраструктури, на будь-якому відрізку 
зазначеної категорії автомобільних доріг може бути встановлена плата 
за проїзд [3]. 

Встановлення плати за користування автомобільною дорогою 
можливе лише указом Державної ради, прийнятим після консультації з 
Міністерством охорони навколишнього середовища, сталого розвитку 
та енергетики, яке є органом регулювання транспорту [3]. 

Слід зазначити, що плата за проїзд платними автомобільними 
дорогами стягується лише за умови відсутності на ній заторів, тому у 
разі його виникнення під час проїзду по ній, сплачені кошти за проїзд 
повертаються власнику транспортного засобу. Крім того, плата за 
проїзд не стягується і у випадках, коли платну ділянку автомагістралі не 
можна об'їхати безплатною дорогою. 

Фінансування будівництва, реконструкції та обслуговування платних 
автомобільних здійснюється за рахунок державного бюджету або коштів 
приватних інвесторів у випадках передачі дороги до концесії. Для 
управління питаннями фінансування галузі автомобільних доріг, у 
Франції створено спеціальний орган – Агентство фінансування 
транспортної інфраструктури (Agence de Financement des infrastructures 
de transport de France) [4]. 

Крім зазначеного органу, управління автомобільними дорогами 
здійснюється підзвітними Міністерству охорони навколишнього 
середовища, сталого розвитку та енергетики міжвідомчими 
директоратами з питань доріг (irections interdépartementales des routes), 
які є відповідальними за утримання та управління національними 
дорогами та автомагістралями. Утримання ж та управління дорогами, 
які є об'єктами концесій, здійснюється безпосередньо концесіонерами 
[3]. 

Таким чином, проаналізувавши досвід адміністративно-правового 
регулювання функціонування платних автомобільних доріг у 
Французькій Республіці, можна резюмувати, що для якісного 
функціонування платних автомобільних доріг є необхідним створення 
ефективної системи органів управління ними, що потребує значного 
фінансування з бюджету країни, що зважаючи на сучасні реалії, є не 
зовсім доречним.У зв'язку з цим, вважаємо, що найбільш прийнятним 
шляхом впровадження платних автомобільних доріг в Україні є 
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розробка власної найбільш вигідної моделі адміністративно-правового 
регулювання даної сфери, яка включала б окремі риси дослідженої 
моделі. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ  ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Ефективність функціонування податкових правовідносин залежить 
від ефективності системи принципів їх регулювання та захисту. 
Ефективність функціонування податкових правовідносин знаходиться у 
безпосередньому взаємозв’язку  із забезпечення успішності вирішення 
стратегічних задач соціально-економічного розвитку держави. 

Динаміка податкових правовідносин має реалізуватися на 
дотриманні та постійному оновленні підходів до реалізації принципів їх 
регулювання. Саме реалізація принципів податкових правовідносин 
часто на практиці дозволяє подолати прогалини правового регулювання 
відповідною сфери суспільного життя. Відтак здійснення дослідження 
сутності принципів податкових правовідносин, встановлення напрямів 
оптимізації їх системи є актуальним та практично затребуваним. 
Дослідження сутності та структури системи принципів податкових 
правовідносин має базуватися із врахуванням надбань та наукових 
результатів досліджень, висвітлених у працях М. П. Кучерявенка, О. А. 
Музика-Стефанчук, О. І. Павлова та інших.  

Встановлення сутності «принцип податкових правовідносин» 
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залишається відносно малодослідженим, необхідним є визначення 
співвідношення категорій «принципів податку», «принципів податкового 
права», «принципів оподаткування», «принципів податкової системи» та 
інших. Встановлення сутності системи принципів, визначення їх 
розмежування на загальні та спеціальні є необхідним для вироблення 
практичних рекомендацій для забезпечення ефективності податкових 
правовідносин.  

Принципи оподаткування визначають базис для прогнозування 
розвитку податкового законодавства, його реформування, що своїм 
позитивним результатом підвищення рівня здійснення задач 
правозастосовної діяльності, впливаючи на формування суспільної та 
професійної правосвідомості та правової культури. Реформування 
податкового законодавства має здійснюватися з врахуванням надбань 
розвитку національної та європейської правової системи. 

Відповідно до лексикологічного тлумачення категорії «принципи» 
необхідно виходити із встановлення її сутності як певної сукупності 
основних засад, вихідних ідей, що визначають універсальність та 
загальність регулювання певної сфери суспільних відносин, 
відображаючи певний імператив здійснення та захисту прав та інтересів 
особи, що має перебувати у дотриманні балансу між внутрішніми 
приватними потребами та загальнонаціональними, світовими 
стандартами [1, с. 110].  

Реалізація загальнотеоретичного підходу до встановлення сутності 
галузевих принципів права та їх нормативного закріплення пов’язується 
із їх відображенням на рівні положень окремого, як правило, 
кодифікованого, законодавчого акту. При цьому саме принципи 
податкових правовідносин не можуть розглядатися як виключно 
юридична категорія, вони мають, безсумнівно, економічне підґрунтя, 
виробляються із врахуванням «законів» економічного розвитку та 
зростання. Зокрема, ще англійським економістом Адамом Смітом було 
обґрунтовано, що ефективність оподаткування має базуватися на 
дотриманні принципів справедливості (загальності та співмірності 
оподаткування, що має відображати критерії пропорційності між рівнем 
доходів особи та процентною ставкою оподаткування її надходжень); 
визначеності (що вимагає нормативного втілення положень про 
оподаткування діяльності платника податків; комфортності та 
доступності для платника податків (що має розумітися як створення 
належних, «простих» умов для сплати загальнообов’язкових платежів; 
оперативності (що містить у собі не лише дотримання вимог розумності 
часу повідомлення особи про нарахування податків, а також 
функціонування системи оподаткування з дотриманням раціональності 
підходів) [2, с. 341].  

Проблематику встановлення системи принципів податкових 
правовідносин висвітлювалась у наукових працях таких зарубіжних 
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вчених, як Джудіс Фрідман  [3], Джон Е. Джонсон [4] та ін. Зокрема, 
Джон Е. Джонс вдалося обґрунтувати критерії співвідношення категорій 
«податкове правил» та «податковий принцип», що стало основою для 
визначення вченим напрямів оптимізації податкового законодавства як 
гарантії стабільності економічної системи [4]. Цікавим з точки зору 
кореляції зв’язків між формування принципів податкових правовідносин 
та встановленням їх структури є наукова праця Дж. Фрідман [3].  

Система принципів податкових правовідносин наразі в Україні 
перебуває на стадії постійного вдосконалення, що визначається їх 
особливим значенням для практики врегулювання податкових спорів. 
Попри наявні положення чинного Податкового кодексу України, де 
встановлено принципи податкових правовідносин (стаття 4) [5]. До 
системи принципів податкового права відповідно до положень чинного 
законодавства України відносяться принципи: загальності 
оподаткування, рівності усіх платників перед законом, недопущення 
будь-яких проявів податкової дискримінації, невідворотності настання 
визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового 
законодавства, презумпції правомірності рішень платника податку, 
фіскальної достатності, соціальної справедливості, економічності 
оподаткування, нейтральності оподаткування, стабільності, рівномірності 
та зручності сплати, єдиного підходу до встановлення податків та зборів. 
Однак така нормативно закріплена система принципів податкового 
законодавства не повною мірою відображає принципів податкових 
правовідносин, їх сутність, що спричинює формування відповідної 
судової практики, де позовні вимоги приватних осіб до суб’єктів владних 
повноважень ґрунтуються саме на недотриманні чи неналежному 
дотриманні балансу приватного та публічного інтересів, що є основою 
реалізації та ефективності застосування принципу справедливості як 
керівної засади відповідної сфери правовідносин.  

Отже, актуалізація здійснення розробки наукової проблеми 
перегляду нормативних підходів до встановлення сутності системи 
принципів податкових правовідносин, та нормативного закріплення 
принципу справедливості як їх керівної засади відтак набуває особливого 
значення в сучасних умовах. 
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ПІЗНАННЯ ФАКТІВ ЯК ОСНОВА ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Теорія судових доказувань формувалася і розвивалася переважно в 

контексті судових процесів, які мають правозастосовну природу 
(насамперед цивільного та кримінального процесів) та за своїми 
характеристиками відповідають традиційній моделі правосуддя, тоді як 
адміністративний судовий процес має низку ознак, що дозволяють 
зарахувати його до суспільно-правової моделі правосуддя. 

При цьому у традиційній моделі правосуддя, зокрема й 
адміністративного, структура осіб, які беруть участь у справі, є 
біполярною; доказування скеровано на встановлення фактів і переважно 
має ретроспективних характер; судове рішення зумовлює правові 
наслідки тільки для осіб, які беруть участь у справі [1, p. 1282–1283]. А в 
суспільно-правовій моделі правосуддя склад сторін вже має 
багатополярний характер, доказова діяльність не обмежується 
ретроспективою й охоплює головно встановлення фактів-станів та подій, 
щодо настання яких у майбутньому є висока вірогідність, а об’єктом 
доказування виступають узагальнені (генералізовані) факти, що 
виходять за межі конкретного спору, і ті, які набувають властивості 
відносності в аналогічних судових справах, ініційованих іншими 
суб’єктами права; судове рішення впливає не тільки на права й обов’язки 
осіб, які беруть участь у справі, але й здатне змінювати зміст правового 
статусу широкого кола суб’єктів, не залучених до судового процесу. У 
цьому сенсі для визначення ознак судового доказування потрібно зміст 
доказової діяльності, що здійснюється в рамках судових процесів, які 
мають правозастосовну природу, зіставити з особливостями 
адміністративного контролю. 

Особливості адміністративного судочинства, пов’язані з 
доказуванням, обумовлені ст. 77 КАС України, відповідно до якої кожна 
сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та 
заперечення, крім випадків звільнення від доказування [2]. 

Дослідники визначають доказування в адміністративному 
судочинстві як регламентований нормами Кодексу адміністративного 
судочинства України та обумовлений принципами рівності, змагальності, 
диспозитивності, офіційного з’ясування всіх обставин справи, 
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презумпцією вини суб’єкта владних повноважень порядок збору та 
подання для аналізу суду інформації про певні події, дії або стан [3]. 

Докази і доказування в адміністративних справах відповідають 
загальній теорії доказування в судовому процесі, щоправда мають певні 
особливості. Зміст і обсяг доказування, види і кількість доказів в 
адміністративній справі залежать від предмета доказування. На думку М. 
В. Джафарової правовий інститут доказів і доказування як невід’ємний 
складник внутрішньої системи адміністративного процесуального права є 
сукупністю норм цієї галузі права, які регулюють предмет і межі 
доказування, обсяг процесуальних повноважень суб’єктів доказування, 
умови належності, допустимості, достовірності та достатності доказів, 
види та джерела їх походження, особливості процесуального порядку 
отримання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми доказів 
[4].  

В адміністративному процесі розглядається чимала кількість категорій 
адміністративних справ. Конкретні види доказів обумовлюються видом 
адміністративної справи, яка перебуває у провадженні адміністративного 
суду. Предмет доказування – це явища, обставини адміністративно-
правового характеру (адміністративний акт, адміністративний розсуд, 
адміністративна процедура), висловлені в заявах, клопотаннях [5]. 

До доказів і доказування в адміністративних справах застосовуються 
принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі та презумпція 
«винуватості» суб’єкта владних повноважень (ст. 77 КАС України) [2]. 
Наприклад, Верховний Суд у складі судді-доповідача Касаційного 
адміністративного суду Бевзенка В.М., перевіривши матеріали позовної 
заяви ОСОБА_3 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, третя 
особа – Громадська рада доброчесності, про визнання протиправним та 
скасування рішень, зобов'язати вчинити певні дії, – УХВАЛИВ: Відкрити 
провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_3 до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, третя особа – Громадська рада 
доброчесності, про визнання протиправним та скасування рішень, 
зобов'язати вчинити певні дії. Справу розглядати за правилами 
спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п'яти суддів. 
Призначити справу до розгляду в судовому засіданні з повідомленням 
(викликом) сторін, яке відбудеться о 15:00 год. 23 квітня 2019 року в 
приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ, 01029. 
Встановити відповідачу п'ятнадцятиденний строк з дня отримання копії 
цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які 
підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача 
(з урахуванням мотивів та аргументів, які навів позивач у позовнійзаяві), а 
також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і 
доданих до нього документів позивачу. Ухвала КАС ВС від 25 березня 
2019 року [6].  

Розподіл обов’язку доказування в адміністративному процесі 
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урегульовано за допомогою:  
1) принципу змагальності − розгляд і вирішення справ у 

адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та 
свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості (п. 4 ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 9 КАС України);  

2) принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі – 
адміністративний суд вживає визначені законом заходи, необхідні для 
з’ясування всіх обставин у справі, зокрема, щодо виявлення та 
витребування доказів з власної ініціативи (п. 4 ч. 3 ст. 2, ч. 4 ст. 9 КАС 
України);  

3) приписів ч. 1 ст. 77 КАС України – кожна сторона зобов’язана 
довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім 
випадків, встановлених ст. 78 КАС України (ч. 1 ст. 77 КАС України);  

4) презумпції винуватості суб’єкта владних повноважень − в 
адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності 
свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (ст. 77 
КАС України). 

У галузі дії принципу офіційності адміністративний суд зобов’язаний 
дослідити за власною ініціативою важливі для прийняття рішення з 
правового спору фактичні обставини, залучити їх до провадження та 
встановити їх правдивість. Таким чином, адміністративний суд поряд з 
активністю сторін у доведенні їх тверджень бере на себе ініціативу під час 
розгляду адміністративної справи [7, c. 213]. 

У теорії судових доказів під засобом доказування розуміють 
процесуальну форму доказу, тобто джерело отримання відомостей про 
факти (наприклад, показання свідків, письмові або речові докази тощо), а 
ключовою особливістю процесуального доказування є те, що воно, за 
визначенням, пов’язане з оперуванням фактами [8]. З огляду на дію 
принципу «суд знає право» (лат. – jura novit curia), до предмета судового 
доказування питання права не входять, оскільки презюмується, що 
нормативні положення заздалегідь оприлюднені і доведені до загального 
відома, а тому немає практичної необхідності у встановленні їх дійсної 
наявності. Однак цей правовий принцип традиційно не поширюється на 
зміст іноземного права, оскільки вважається, що суддя не зобов’язаний 
докладно знати іноземне правове регулювання. Тому в судовому процесі 
іноземне право, яке підлягає застосуванню, потрібно доводити [9, p. 52–
53].  

Отже, важливою ознакою процесуального доказування є те, що його 
об’єктом виступають саме факти. Відтак доказова діяльність в 
адміністративному процесі спрямована на пізнання фактів, а тому 
«ядром» процесуального доказування виступає саме «пізнавальний 
елемент». Водночас важливо зробити дві ремарки. З одного боку, 
процесуальне доказування не варто розглядати суто в епістемологічній 
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площині, оскільки воно складається з низки організаційно-технічних 
елементів, які, строго кажучи, позбавлені будь-якої гносеологічної 
складової (наприклад, коли йдеться про витребування доказів, їх 
представлення, вилучення тощо). З іншого боку, процесуальне 
доказування не рівнозначне судовому пізнанню фактів, оскільки можна 
навести приклади, коли обставини, що мають важливе значення для 
вирішення спору, можуть бути встановлені без доказів (наприклад, 
загальновідомі факти).  
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КОМПЕНСАЦІЯ ВТРАЧЕНОГО ЧИ ПОШКОДЖЕНОГО ПІД ЧАС ВІЙНИ 
ЖИТЛА ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
 
Відповідно до ст. 1 Конституції України Україна є соціальною 

державою, для якої соціальний захист громадян є першочерговою 
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справою. Внаслідок військової агресії Російської Федерації на початок 
серпня 2022 року більш ніж 250 тисяч українців подали до «Дії» заявки 
на компенсацію вартості втраченого під час війни житла, в яких мешкало 
більш ніж 660 тисяч осіб. Загальна площа пошкодженого житла складає 
на сьогоднішній день приблизно 17 мільйонів квадратних метрів, а його 
вартість дорівнює близько 48 мільярдів доларів США [1]. 

24 березня 2022 року до Верховної Ради України подано проект 
Закону України «Про компенсацію пошкодження та знищення окремих 
категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
Російської Федерації» [2], який 1 квітня 2022 року було прийнято за 
основу. Законопроектом передбачається, що на отримання 
компенсації мають право: 1) фізичні особи – громадяни України, які є: 
а) власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого 
майна; б) особами, які здійснили інвестування та фінансування 
будівництва об'єктів житлового будівництва щодо яких отримано право 
на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію; в) 
членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили 
квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили 
право власності на нього; г) спадкоємцями вище перелічених осіб; 2) 
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителями 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) 
кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, щодо 
відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного 
будинку. 

На сьогоднішній день заява про надання компенсації може бути 
подана: 1) в електронній формі через «Дію» громадянином України; 2) в 
паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, органи 
соціального захисту населення, або нотаріуса, а уповноваженим органом 
для її розгляду є Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за 
пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ 
(далі – Спеціальна Комісія)  [2, ст. 3]. Законопроектом передбачено три 
варіанти такої компенсації: 1) грошова компенсація шляхом 
перерахування грошових коштів на поточний рахунок отримувача 
компенсації із спеціальним режимом використання; 2) надання нового 
об’єкта нерухомого майна, побудованого державою за державні кошти; 
3) фінансування виконання будівельних робіт з відновлення 
пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку [2, ст. 4]. 
Безпосередньо порядок такої компенсації повинен бути встановлений 
Кабінетом Міністрів України. 

Ще не прийнятий Закон викликає безліч питань, а Методика оцінки 
пошкоджень обсягом більш ніж 200 сторінок, яка була розроблена 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
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Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації» [3], наразі активно обговорюється 
у професійній сфері. 

Вже на сьогоднішній день зрозуміло, що запропонована процедура 
компенсації, містить низку проблем, внаслідок чого багато українців 
взагалі не можуть пройти всі етапи фіксації пошкоджень. Першою 
проблемою є робота (чи саботаж) Спеціальної Комісії, без висновку якої 
отримання компенсації в подальшому буде неможливою. Як свідчить 
аналіз повідомлень у соціальних мережах, термін очікування візиту 
Комісії дорівнює декільком місяцям, а деякі особи, що подали заяву ще 
на початку війни, ще не дочекалися її представників зовсім. В умовах 
наближення зимнього періоду це питання тільки загострюється, оскільки 
громадяни, чиє житло було пошкоджене і які мають змогу його 
відремонтувати за власний кошт, побоюються, що в подальшому 
компенсацію взагалі не отримують. 

Іншою суттєвою проблемою є компенсація житла у багатоквартирних 
будинках, яких на початок серпня 2022 року вже було пошкоджено 
більше 15 тисяч. У разі пошкодження окремої квартири заявку на 
компенсацію необхідно подавати не лише власнику такої квартири, а й 
ОСББ, заява якого повинна бути колективною від усіх власників житла у 
такому будинку. З урахуванням того, що частина співмешканців виїхало 
до інших регіонів України чи за кордон, оформити таку заяву від ОСББ 
практично неможливо. 

Ключовою ж проблемою, яку визнається всіма учасниками 
процедури компенсації втраченого чи пошкодженого житла,  є стан 
фінансової системи України, а саме катастрофічний дефіцит державного 
бюджету у 2022 році. Як варіант виходу з цієї непростої ситуації, народні 
депутати України пропонують обмежити площу житла та встановити 
норматив для квартир та приватних будинків – 150 квадратних метрів. В 
той же час деякі народні обранці у своїх поправках до Законопроекту № 
7198 пропонують взагалі не враховувати площу житла та надати 
іноземцям право на отримання компенсації. 

Таким чином, маємо констатувати, що такий різновид державної 
соціальної допомоги як компенсація пошкодженого та зруйнованого під 
час війни житла потребує негайного прийняття Закону України «Про 
компенсацію пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів 
нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, 
диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації», 
затвердження Кабінетом Міністрів України Методики оцінки таких 
руйнувань та створення дієвого механізму компенсації (у тому числі – 
введення відповідальності членів Спеціальної Комісії на несвоєчасне 
виконання поставлених перед нею завдань), авжеж визнання України 
соціальною державою зумовлює актуальність пошуку оптимальної 
системи державних засобів захисту соціальних прав людини і 
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громадянина в Україні. 
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РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Важливою складовою адміністративної реформи, що була 

запроваджена в Україні, є функціональна та структурна перебудова 
відносин між органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. Внаслідок визначення Україною спрямованості до 
європейських стандартів та оновленого розуміння органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх взаємодії, питанню 
децентралізації було приділено значну увагу. 

Ситуація, що склалася через військову агресію Російської 
Федерації проти України, та введення на території України воєнного 
стану, запровадили низку змін у правовій, організаційній та 
матеріально-фінансовій основі органів місцевого самоврядування. 
Оскільки під час воєнних дій окремі населені пункти України опинилися 
під тимчасовою окупацією, військове командування разом із 
Міністерством внутрішніх справ України, інші органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування отримали обов'язок запроваджувати 
та здійснювати передбачені законодавством заходи і повноваження, 
необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави [1].  

Відбулось розширення компетенції сільських, селищних, міських 
голів на час дії воєнного стану з одночасним наданням їм 
одноособових повноважень з прийняття рішень щодо певних питань. 
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Так, наприклад, у період дії воєнного стану сільський, селищний, 
міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з посад в 
органах місцевого самоврядування, керівників комунальних 
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління 
відповідного органу місцевого самоврядування, у визначеному порядку 
[2].  

Сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на 
території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про 
утворення військової адміністрації населеного пункту, виключно для 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану, може прийняти 
рішення щодо  передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на 
потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів 
правового режиму воєнного стану; рішення щодо створення установ з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на 
посади і звільнення з посад керівників таких установ, залучення 
фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 
первинної правової допомоги; рішення щодо  боротьби зі стихійним 
лихом, епідеміями, епізоотіями, поводження з небезпечними 
відходами. 

Відповідно до законодавчих нововведень, військові адміністрації  
можуть створюватись в межах територій територіальних громад, адже 
раніше це стосувалося лише населених пунктів. Так, військові 
адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій 
територіальних громад, у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні 
виконавчі органи, та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють 
покладені на них повноваження. Військову адміністрацію очолює 
начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади 
Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних 
Сил України або відповідної обласної державної адміністрації. 
Начальником військової адміністрації може бути призначений 
відповідний сільський, селищний, міський голова.  

У разі утворення військової адміністрації населеного пункту 
(населених пунктів) Верховна Рада України за поданням Президента 
України може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану 
та 30 днів після його припинення чи скасування: начальник військової 
адміністрації крім повноважень, віднесених до його компетенції, 
здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її 
виконавчого комітету, та сільського, селищного, міського голови, а 
також може затвердити тимчасову структуру виконавчих органів 
сільської, селищної, міської ради. Водночас, апарат сільської, 
селищної, міської ради та її виконавчого комітету, інші виконавчі 
органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідної 
територіальної громади підпорядковуються начальнику відповідної 
військової адміністрації.  
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У разі утворення обласної чи районної військової адміністрації на 
період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи 
скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного 
центру області, або у разі прийняття Верховною Радою України за 
поданням Президента України відповідного рішення: 1) повноваження 
такої обласної та/або районної ради здійснюють відповідні обласні та 
районні військові адміністрації; 2) виконавчий апарат такої районної та 
обласної ради підпорядковується начальнику відповідної військової 
адміністрації; 3) відповідні районні та обласні ради не здійснюють свої 
повноваження; 4) комунальні підприємства, установи та організації, 
засновані на базі майна спільної власності територіальних громад 
району або області, підпорядковуються відповідній військовій 
адміністрації; 5) управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад таких району та/або області здійснюється 
начальником відповідної районної та/або обласної військової 
адміністрації; 6) призначення осіб на посади та звільнення з посад, які 
здійснюються начальником районної військової адміністрації, 
погоджуються з начальником відповідної обласної військової 
адміністрації; 7) начальник обласної військової адміністрації, 
начальник районної військової адміністрації за погодженням з 
начальником відповідної обласної військової адміністрації може 
увільняти від виконання посадових обов’язків працівників виконавчого 
апарату такої районної та/або обласної ради. 

Першочерговим завданням, після припинення чи скасування 
воєнного стану в Україні, має стати узгодження між собою всіх 
законодавчих актів, що стосуються діяльності органів місцевого 
самоврядування. Завдяки реформі децентралізації, поступова 
передача повноважень від державної влади до місцевого 
самоврядування має позитивно зобразитися на діяльності їх органів, 
сприяти розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць 
та поліпшити рівень добробуту громад. Від належної взаємодії органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування залежить 
успішне функціонування та вдосконалення демократичної, соціальної 
правової держави і громадянського суспільства. 
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ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 
Питання реформування адміністративно-деліктного законодавства 

мають давню історію. У 1991 році за дорученням Кабінету Міністрів 
України була створена робоча група з метою створення проекту Кодексу 
України про адміністративні проступки, до складу якої увійшли 
В.Авер'янов, Ю.Битяк,  І. Голосніченко, Є.Додін, В.Стефанюк, О.Крупчан  
та інші. У 1993 році цей проект було підготовлено, але з різних причин 
було представлено на ухвалення лише у 2003 році [1, с. 7]. Зазначений 
проект було відхилено від затвердження Верховною Радою у 2004 році. 
Наразі,  процес підготовки  різних проектів Кодексів про адміністративні 
правоступки продовжено, і на сьогодні відповідний законопроект 
винесено на обговорення наукової громадськості. 

 Поштовхом до активізації обговорення, прийняття та майбутнього 
затвердження проекту КУпАП (проступки) стало прийняття Верховною 
Радою України № 2215-IX «Про дерадянізацію законодавства України» 
від 21 квітня 2022 року. Метою закону є відрадянщення актів 
законодавства України як шляхом внесення відповідних змін до існуючих 
законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на території 
України, деяких нормативно-правових актів (або їх положень) органів 
державної влади і управління Союзу РСР і Української РСР, які, 
формально зберігаючи свою чинність, не здійснюють регулюючого 
впливу або, навпаки, є такими, що донині регулюють певне коло 
суспільних відносин, хоча застосовувана термінологія в них та підходи 
до предметного врегулювання є застарілими, неактуальними й 
концептуально несумісними з законодавством України.   З дня набрання 
чинності цим Законом Кабінету Міністрів України доручено розробити та 
внести на розгляд Верховної Ради проекти Житлового кодексу України, 
Трудового кодексу України та Кодексу України про адміністративні 
проступки. 

Проект Кодексу про адміністративні проступки, підготовлений 
Міністерством юстиції України,  наразі перебуває в стадії ознайомлення, 
обговорення, надання пропозицій з боку органів публічного 
адміністрування, судочинства, правників та громадськості [2]. 

Для прийняття цього проекту створені певні умови : сформувалася 
нова наукова адміністративно-правова еліта, яка отримала юридичну 
освіту та науковий розвиток за часів незалежності України; формування 
спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, активно сприяло 
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підготовці та захисту дисертаційних робіт зі спеціальності 12.00.07 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 
зокрема, з проблем адміністративно-деліктного законодавства; 
остаточне подолання тяжіння до окремих радянських постулатів та догм, 
«неорадянської», пострадянської ідеології державної влади; остаточний 
історичний вибір руху до членства у Європейському Союзі; конституційне 
закріплення положень вступу до НАТО, подальше становлення 
громадянського суспільства, його основ, загальносвітових 
демократичних інституцій; формування організаційної та правової 
основи протидії корупції, створення: Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро 
розслідувань, Національного агентство з питань запобігання корупції, 
Вищого антикорупційного суду та відповідного законодавства, 
проведення незалежних конкурсів з обрання їх керівників; створення 
відповідного балансу між виконавчою владою та місцевим 
самоврядуванням; розвиток та становлення адміністративного 
судочинства, прийняття Закону України «Про адміністративну 
процедуру» .Таким чином, сформоване підгрунтя для спроби прийняття 
нового Кодексу про адміністративні проступки України.  

Висловлюю свою вдячність розробникам проекту КУпАП, з огляду на 
масштаб виконаної работи та до представленого на обговорення 
наукового продукту. З іншого боку, маю висловити своє занепокоєння, 
власні міркування щодо самого проекту. 

По-перше, ні в кого немає сумнівів у необхідності прийняття нового 
Кодексу України про адміністративні поступки, адже існуючий містить в 
собі ідеологію неіснуючої держави, з моменту його створення(1984р.), 
майже 500 доповнень до нього є яскравим показником такої потреби.  
Але чи на часі здійснювати такі масштабні зміни, коли в країні іде війна з 
російським загарбником?  

По-друге, яким чином це може вплинути на адміністративно-деліктне 
законодавства, рівень протидії адміністративним правопорушенням, 
готовністю « адміністративних органів у відповідних сферах» 
здійснювати таку діяльність. Численні зауваження, які надходять  від них 
можуть слугувати сигналом до такого занепокоєння. Чи є необхідність 
кардинального перелаштування адміністративно-деліктного 
провадження цих органів, в час, коли ці зусилля спрямовуються на 
перемогу над ворогом? Можливе набуття чинності проекту кодексу тільки  
після завершення війни буде на підтримку цієї думки. Як і до його 
обговорення в умовах військового часу, коли ми маємо на увазі широке 
коло фахівців різних галузей права, громадськості, органів 
адміністративної юрисдикції, загальних та адміністративних судів. 

По-третє, тільки попереднє знайомство з запропонованим проект 
викликає безліч запитань як теоретичного так і практичного складу. 
Наприклад, в чому була необхідність запровадити категорійність (8 
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категорій) та відповідної  штрафної ставки, яка становить  1/30 розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року 
Законом про Державний бюджет України. (ст.31 Проекту). А положення 
цієї статті щодо повторного протягом року вчинення адміністративного 
проступку, передбаченого однією статтею (частиною статті) Особливої 
частини цього Кодексу, має наслідком накладення штрафу у подвійному 
розмірі штрафу, передбаченого відповідною статтею (частиною статті) 
Особливої частини цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених 
цим Кодексом, вступає у протиріччя з принципом індивідуалізації 
відповідальності.  

По-четверте, окремі види адміністративних стягнень будуть 
застосовуватися виключно адміністративним судом  за позовом 
адміністративного органу в порядку, визначеному Кодексом 
адміністративного судочинства України, за вчинення адміністративного 
проступку, санкція статей якого передбачає додатковий правовий 
наслідок у вигляді короткострокового арешту або позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю ; громадські 
роботи.  

Спробуємо проілюструвати це положення на прикладі стаття 136. 
Проекту  Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у 
стані сп'яніння 1. Керування транспортним засобом особою в стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, а також 
передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані 
такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само 
відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження 
відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, – має наслідком 
накладення штрафу восьмої категорії з позбавленням права керування 
транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб – накладення 
штрафу восьмої категорії. На практиці це виглядатиме наступним чином, 
штраф восьмої категорії має накладати адміністративний орган в сфері 
публічної безпеки та порядку (слово поліція в проекті відсутнє), а для 
позбавлення права на керування транспортним засобом цей орган має 
подавати відповідне подання до адміністративного суду!?. Фактично 
подвійну санкцію поділено між адміністративним органом та 
адміністративним судом. Виникає питання, як це буде працювати на 
практиці, якщо і в теоретичному плані виникає масса запитань!   

На всі ці та багато інших питань, слід шукати відповіді у дискусійних 
платформах наукових конференцій, семінарів , які мають бути 
заплавновані та проводитися з метою якісного обговорення проекту 
Кодексу України про адміністративні проступки. Поспішність прийняття 
цього проекту призведе до калапсу адміністративно-деліктних 
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проваджень і може негативно вплинути на діяльність адміністративних 
органів, адміністративного суду та вцілому вплинути на авторитет 
державної влади. 
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ПРОБЛЕМАТИКА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ 

ОСКАРЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
ТА АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

 
Право поліцейського на просування по службі шляхом атестації чи 

конкурсу має, на наш погляд, включати в себе наступні елементи: 
1) право ініціювати проведення конкурсу або атестації для заміщення 

вакантної вищої посади поліцейським, який відповідає вимогам до такої 
посади (що включає право на звернення, право бути вислуханим, право 
отримати аргументовану відповідь на звернення з такою ініціативою та 
право на захист від безпідставної, невмотивованої відмови в задоволенні 
такого прохання); 

2) право на рівний, вільний доступ до розпочатих процедур атестації та 
конкурсу (що включає в себе: право бути завчасно і вичерпно 
поінформованим про вимоги до кандидатів на вищу посаду та необхідні 
документи для участі у відповідній процедурі, а також відсутність перешкод 
у поданні учасником процедури необхідних документів та в доступі до 
тестувань, перевірок і співбесід); 

3) право на об’єктивний розгляд своєї кандидатури (що включає в себе 
дотримання органом поліції всіх передбачених законом і підзаконними 
актами процедурних норм, а також право поліцейського на оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності, прийнятих (вчинених, допущених) відносно 
нього з порушенням таких норм); 
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4) право на призначення на вищу посаду у випадку отримання 
позитивного висновку атестації або перемоги у конкурсі (яке, в деяких 
випадках, реалізується за умов дотримання певної процедури, яка 
вимагається після успішного проходження атестації чи конкурсу, 
наприклад, процедури допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є 
необхідним). 

Право на просування по службі може ефективно здійснюватися лише 
за умов наявності дієвих гарантій оскарження протиправних рішень, дій чи 
бездіяльності. Враховуючи динамічний характер процедур конкурсу і 
атестації, і те, що по їх закінченню відповідна посада вже є 
укомплектованою, виникає потреба саме в дієвому адміністративному 
оскарженні, яке є більш швидким, ніж судове оскарження.  

Потреба в дієвому інституті адміністративного оскарження в цій сфері 
посилюється ще й тим, що у відповідності до ч.6 ст.151 КАС України, не 
допускається вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в (або 
мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у 
проведення конкурсу чи інших публічних конкурсних процедур, що 
проводяться від імені держави (державного органу) або за участю 
призначеного державним органом суб’єкта у складі комісії, що проводить 
конкурс чи іншу публічну конкурсну процедуру [1]. Таким чином, якщо 
особа, яка не стала переможцем конкурсу або не успішно пройшла 
атестацію, скористається саме судовою процедурою оскарження (яка є 
більш довготривалою і вимагає від позивача оплати судових витрат), то на 
час набрання законної сили остаточним судовим рішенням у справі, 
посада, на яку претендував поліцейський, вже перестане бути вакантною, 
що ускладнить остаточне поновлення порушених прав. Відтак в цій сфері 
пріоритетним є швидке розв’язання спорів із недопущенням незворотного 
порушення прав; саме цим завданням найкраще відповідає інститут 
адміністративного оскарження. 

Разом з тим, законодавство дозволяє поліцейським оскаржувати в 
адміністративному порядку висновок атестаційної комісії лише в тому 
випадку, якщо у висновку йдеться про невідповідність займаній посаді, 
тобто про необхідність переміщення на нижчу посаду або звільнення зі 
служби в поліції через службову невідповідність. Водночас, якщо 
поліцейський має законний інтерес обійняти вищу посаду (адже має 
гарантоване законом право на просування по службі), а атестаційна комісія 
дійде висновку лише про його відповідність займаній посаді (без висновку 
про те, що він заслуговує призначення на вищу посаду), то такий висновок 
не може бути оскаржений до апеляційної атестаційної комісії, а лише в 
судовому порядку. 

Таким чином, апеляційні атестаційні комісії, в силу нинішнього обсягу 
їхніх повноважень, позбавлені можливості захистити право поліцейського 
на просування по службі, а здатні захистити його законні інтереси лише у 
випадку, якщо ставиться питання про звільнення або переміщення на 
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нижчу посаду. Така обмеженість процедури адміністративного 
оскарження висновку атестаційної комісії створює штучні, невиправдані 
перешкоди для захисту права поліцейських на просування по службі, тому 
пропонуємо розширити перелік висновків атестаційних комісій, які 
підлягають адміністративному оскарженню, шляхом внесення відповідних 
змін до пункту 5 розділу VI Інструкції про порядок проведення атестування 
поліцейських, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 17.11.2015 № 1465. 

Крім того, на наш погляд, недоліком правового регулювання діяльності 
апеляційних атестаційних комісій є те, що законодавство допускає 
ситуацію, за якої як головою центральної апеляційної атестаційної комісії 
(підпункт 1 пункту 2 розділу VI вищеназваної Інструкції), так і головою 
центральної атестаційної комісії (підпункт 1 пункту 3 розділу II Інструкції), 
буде одна і та сама посадова особа – Голова Національної поліції України. 
Відтак, скарги на висновки, прийняті за участю цієї посадової особи, 
розглядатиме та сама посадова особа (але вже у складі органу 
оскарження), внаслідок чого орган, що розглядатиме скарги, позбавляється 
неупередженості та штучно створюється конфлікт інтересів, тоді як 
процедура відводу члена комісії вищевказаною Інструкцією не 
передбачена. Відтак, на наш погляд, слід внести зміни до підпункту 1 
пункту 3 розділу II Інструкції, та виключити можливість участі Голови 
Національної поліції України у складі центральних атестаційних комісій, 
залишивши можливість його участі лише у складі центральних апеляційних 
атестаційних комісій (тобто у складі органів, що розглядають скарги). 

Що стосується процедури проведення конкурсу, то вона наразі 
позбавлена ефективного адміністративного оскарження з огляду на те, що 
пункт 11 розділу IV Порядку діяльності поліцейських комісій передбачає, 
що рішення поліцейської комісії може бути оскаржено до завершення 
конкурсу безпосередньо до цієї поліцейської комісії. Таким чином, орган, 
який проводить конкурс та орган, який розглядає скарги – наразі 
збігаються, що не сприяє неупередженому і незалежному розгляду скарг. 
До того ж, одна з загальних засад адміністративного оскарження, що 
міститься в ч.4 ст.7 Закону України «Про звернення громадян», забороняє 
направляти скарги для розгляду тим же суб’єктам, на рішення чи дії яких 
подаються скарги. Тому вважаємо, що для забезпечення незалежності, 
неупередженості органу, який розглядатиме скарги на рішення 
поліцейських комісій, необхідно обрати один із таких шляхів: 

а) встановити, що рішення поліцейських комісій територіальних органів 
поліції оскаржуються до поліцейської комісії апарату центрального органу 
управління, а її рішення – до МВС України, або 

б) утворити апеляційні поліцейські комісії (за зразком апеляційних 
атестаційних комісій) як на територіальному, так і на центральному рівні. 

Для цього необхідним є внесення змін як до профільного Закону, так і 
до вищезазначеного Порядку; окрім того, оскільки нинішня редакція 
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Порядку не передбачає процедурних норм щодо розгляду таких скарг, то 
необхідно унормувати таку процедуру, за зразком процедури розгляду 
скарг на висновки атестаційних комісій. 

Право поліцейських на просування по службі буде реальним, а не 
ілюзорним, лише за умови, що позитивні висновки атестаційних комісій та 
рішення конкурсних комісій виконуватимуться належним чином. Водночас, 
вже названа вище Інструкція в пункті 28 розділу IV передбачає обов’язкове 
виконання (шляхом видання наказу) лише висновків про невідповідність 
займаній посаді, тоді як висновок про те, що поліцейський заслуговує 
призначення на вищу посаду, має для керівника рекомендаційний 
характер. Відтак керівник органу поліції фактично вправі залишити посаду 
вакантною і тоді, коли є поліцейський, який отримав позитивний висновок 
атестаційної комісії. Тому, пропонуємо внести зміни до пункту 28 розділу IV 
Інструкції, якими передбачити обов’язок керівника призначити 
поліцейського, який отримав висновок про можливість призначення на 
вищу посаду, на таку вищу посаду (за згодою поліцейського та при 
наявності вакансії). В ситуаціях, коли декілька поліцейських отримали 
подібний висновок, пріоритет, на нашу думку, слід віддавати поліцейським, 
яких атестовано раніше, а якщо декілька поліцейських отримали 
позитивний висновок одночасно – то пріоритет слід надавати тим, у кого 
кращі результати тестування. 
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цим внутрішньоміграційних процесів, в т.ч. й за участю державних 
службовців, істотно актуалізувалися питання кадрового забезпечення 
державної служби. При цьому умовно навіть можна розділити його на дві 
складові: а) допуск осіб до державної служби (організація і проведення 
конкурсу на вакантні посади державної служби, спецперевірка, 
складання Присяги державного службовця, надання правового статусу 
державного службовця, надання правового статусу державного 
службовця тощо); б) кадрове забезпечення поточного функціонування 
державної служби (оплата праці, соціально-побутові питання, 
формування кадрової кар’єри, дотримання спеціальних обмежень для 
державних службовців тощо). В умовах нормативного закріплення 
конкурсу як єдиного способу вступу на державну службу, впровадження 
інформатизованих процесів в організацію та проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державної служби, із залученням 
інформаційних ресурсів багатьох органів державної влади, 
максимальною визначеністю, прозорістю, публічністю зазначеної 
процедури конкурсу, актуалізувалося питання дієвості такої нормативної 
моделі в умовах впровадження дії правового режиму воєнного стану. 
Чинниками, які додатково актуалізували відповідне питання, варто 
вважати: активні внутрішньо- та зовнішньоміграційні процеси за участю 
державних службовців, за наслідками яких значна кількість останніх 
вимушено опинилися локаційно віддалено (в т.ч. за кордоном) від місця 
своєї служби; об’єктивна неможливість тотального виконання завдань і 
функцій державної служби особами у віддаленому (дистанційному) 
режимі й одночасно «підвищена гострота» потреби їх вирішення в 
умовах воєнного часу; неможливість організації і проведення (у разі їх 
оголошення й проведення окремих етапів – неможливість їх завершення) 
конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби (нагальна 
потреба збереження всіх інформаційних даних у реєстрах, базах, 
порталах й їх закриття як об’єктивно вимушені дії), із дотриманням всіх 
вимог щодо термінів, залучення громадськості, забезпечення прозорості, 
об’єктивності, публічності тощо; активна позиція державних службовців й 
вступ на службу до ЗСУ та добровольчих формувань Територіальної 
оборони, а отже актуалізація потреби «кадрового заміщення», їх посад 
на період відповідної служби; вирішення питань «кадрового заміщення» 
у зв’язку із відносинами простою, призупинення трудових відносин, 
відпустки без збереження оплати тих державних службовців, які не в 
змозі виконувати функції служіння публічним інтересам у віддаленому 
(дистанційному) режимі (насамперед, мова йде про тих, хто перебуває за 
кордоном, за винятком відряджень) тощо. 

Нормативно закріплена модель кадрового забезпечення державної 
служби в умовах «звичайного» («стандартного») правового режим, із 
процедурою конкурсного вступу, побудови кар’єри державного 
службовця, адекватного забезпечення оплати праці, соціально-
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побутового захисту, заохочення тощо, не у повній мірі є релевантною в 
умовах впровадження дії особливого правового режиму і зокрема 
правового режиму воєнного стану. Для останнього має бути закріплена 
«альтернативна» (яка діє лише у разі впровадження правового режиму 
воєнного стану і лише на період його дії) модель кадрового 
забезпечення державної служби, яку можна умовно назвати «м’якою» (у 
порівнянні із чинною «стандартною», «базовою» із спрощеними 
процедурами допуску, заміщення, посиленою оперативністю та акцентом 
на нагальні потреби державної служби). Така модель цілком логічно має 
бути «альтернативною» й у жодному разі не скасовувати, усувати 
«стандартну» модель. Вона має бути вимушеною (лише у випадку 
впровадження дії особливого правового режиму воєнного стану). 

Насамперед, її «м’який» зміст має передбачати спрощеність 
процедур допуску особи до державної служби та «кадрового заміщення» 
поточної державно-службової діяльності. Цілком виправданими 
виглядають дії, пов’язані  із унормованою «вимушеною паузою» у 
проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби й 
розширенням «рекрутських» повноважень керівників державної служби 
кожного органу державної влади – оперативність, спрощеність, 
відповідальність. Водночас, не варто помилково ототожнювати 
спрощеність із абсолютною неврегульованістю або ж суб’єктивізмом 
керівника державної служби. Допуск особи до державної служби у 
зазначений період має базуватися на «потребі» держави у цій людині 
для вирішення завдань державної служби у воєнний час. Відповідно 
дотримання загальних вимог щодо претендента на посаду державної 
служби має бути обов’язковим, а щодо спеціальних вимог – мінімально 
зумовленим (щодо декларації кандидата, сертифіката про рівень 
володіння державною мовою, здійснення спецперевірки тощо). Стосовно 
ж самої процедури допуску, вона також має бути максимально 
оперативною, із персональною відповідальністю керівника державної 
служби відповідного органу за «якість» кадрового забезпечення 
державної служби саме на період дії правового режиму воєнного стану. 

Питання «кадрового заміщення» поточної державно-службової 
діяльності також мають регламентуватися на період дії правового 
режиму воєнного стану, із акцентом на оперативність, спрощеність та 
спрямованість на максимальну результативність. Насамперед, це 
передбачає унормованість «альтернативної» моделі обмеження щодо 
спільної роботи близьких осіб, обмеження щодо «зовнішньої» діяльності 
(із дотриманням вимог щодо запобігання виникнення конфлікту 
інтересів), щорічного оцінювання результатів діяльності особи, 
припинення відносин служби у зв’язку із досягненням особою граничного 
віку перебування на службі, заохочення службовців тощо.  

Враховуючи особливість ресурсу правового режиму воєнного стану й 
кореляцію його із потребами кадрового забезпечення державної служби 
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спрощеність процедур допуску особи до служби та «кадрового 
заміщення» поточної державно-службової діяльності набувають ознак 
об’єктивно необхідного вимушеного цільового інструменту, 
впровадження якого сприятиме забезпеченню ефективного 
функціонування державної служби в період дії особливого правового 
режиму у державі. 

 
Колпаков В. К.,  

д.ю.н., професор,  
завідувач кафедри адміністративного та господарського права,  

Запорізький національний університет  
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ:  
ФЕНОМЕН ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

 
Пошукові здобутки щодо інтегральних локацій юриспруденції 

"через критику держави і права до гуманізації правопорядку"[1,с.28], 
конкретизовані у дослідженнях галузевих феноменів[2,с.83], 
відкривають нові можливості осмислення їх ролі у розбудові 
державного устрою, місцевого самоврядування, громадянського 
суспільства[3,с.23]. 

Співвідношення і пропорції онтологічного і гносеологічного у тому 
чи іншому феномені відкриває розуміння особливостей його 
об'єктивізації у правовій реальності. 

Розумінні інтегральної природи адміністративно-правових 
режимів випливає з наступного: по-перше, режими продукти 
системної організації галузевих (адміністративно-правових) кластерів, 
а у значній кількості випадків  кластерів  декількох юридичних 
галузей; по-друге, ознакою набрання сукупністю кластерів 
властивостей системоутворюючих складових (об'єктивізація цієї 
сукупності як системи) є детермінація характеристик, які: а) відсутні у 
будь-якому з компонентів системи і б) притаманні сукупності як 
цілісному (системному) утворенню, тобто є інтегративними 
характеристиками; по-третє, інтегративні характеристики це 
апостеріорі-характеристики (гносеологічні) з яких утворюється 
розуміння адміністративно-правового режиму. 

Таким чином, адміністративно-правовий режим – це результат 
генерації і детермінації інтегративних (гносеологічних) властивостей 
системи. Не буде помилкою сказати, що  адміністративно-правовий 
режим, як гносеологічний феномен, є інтегративною властивістю 
системи.  Ця властивість адаптована до об'єктивної реальності і сама 
є об'єктивною реальністю. 

У зв'язку з цим зауважимо, що теза про "об'єктивну реальність" 
гносеологічних висновків базується на ідеях "нової" онтології Н. 
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Гартмана. Він вважав, що якщо вчені починають сумніватися в 
реальності того, що вони досліджують, їх наукові пошуки перестають 
бути пізнанням і перетворюються на фантазування [4]. 

Правові режими мають визначені межи свого існування, які 
окреслюють території, простір, час, функції, сфери тощо. У цих межах 
вони концентрують засоби впливу: 1) норми, 2) відносини, 4) способи 
реалізації норм, 5) юридичні акти, 6) статуси суб’єктів, 7) методи, 
форми і принципи їх діяльності, 9) інші юридичні реалії. Взаємодія 
зазначених засобів генерує регуляторний механізм режиму, який є 
його інтегративним продуктом. Задіяний на відповідному просторі він 
форматує відносини цього простору на виконання  завдань, 
сформульованих перед ним відповідними владними суб'єктами. 

Таким чином, по-перше, адміністративно-правовий режим є 
гносеологічним системними утвореннями, складові якого мають 
якісний і кількісний виміри, змістовні характеристики і форми їх 
зовнішнього виразу. У той же час, форми зовнішнього виразу 
безпосередньо режимів, засобами юриспруденції об'єктивно не 
детерміновані. Ця правова прогалина постає перепоною на шляху 
суб'єктивного осмислення об'єктивного розвитку (еволюції) феномена 
«правовий режим». Адже, у загальнонауковому розумінні «форма» – 
це зовнішній вираз змісту. Різні довідкові джерела подають її 
визначення як: а) упорядкованість внутрішніх зв'язків, б) предметний 
прояв матеріального середовища; в) упорядкованість змісту, г) 
зовнішня конфігурація внутрішньої структури.  

По-друге, адміністративно-правовий режим це інструмент 
регулювання правової реальності, який об'єктивований інтегративною 
властивістю належних правових методів (дозволів, заборон, 
обмежень, стимулів). Режимні властивості притаманні таким 
феноменам юриспруденції, як «державний лад», «спосіб правління», 
«умови діяльності, роботи, існування», «точно встановлений 
розпорядок», «законність» та іншім (наприклад, режим видобутку та 
використання космічних ресурсів.  

Наведені судження дозволяють визнавати адміністративно-
правовий режим є феноменом інтегральної юриспруденції. 

Інтегральність феномену «адміністративно-правовий режим» 
добре відслідковується при аналізі режимів цивільної авіації.    

В сфері цивільної авіації йдеться про внутрішній об'єктовий 
режим перебування та пересування осіб і транспорту, а також 
забезпечення захисту пасажирів, членів екіпажу, повітряних суден, 
персоналу й об'єктів від актів незаконного втручання в межах 
контрольованої, стерильної зон і зон обмеженого доступу авіаційних 
суб'єктів та на об'єктах, що охороняються. 

Одним з найбільш нормативно урегульованих режимів цієї сфери 
є «режим повітряного простору». Це поняття використовується для 
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юридичної ідентифікації часток повітряного простору. Воно 
застосовано як детермінантний маркер повітряного простору: 1) над 
суходолом і водною територією України; 2) над відкритим морем; 3) 
простору, у якому може провадитися діяльність, що становить загрозу 
для виконання польотів авіації; 4) простору, у якому польоти 
літальних апаратів виконуються за стандартами IKAO; 5) простору, у 
якому польоти літальних апаратів контролюються диспетчерськими 
службами; 6)  простір, у якому здійснюється аварійне обслуговування 
повітряного руху; 7) простір, у якому повітряний рух визначається 
відповідними уповноваженими органами; 8) повітряний простір над 
Антарктикою. 

Кожна з перелічених часток повітряного простору корелюється з 
унікальним правовим режимом. Так, правовий режим над сухопутною 
і водною територією держави  встановлюється її законами і 
правилами; правовий режим польотів над відкритим морем регулює 
Конвенція про відкрите море 1958 р. Вона проголошує, що кожна 
держава має право на законні види використання відкритого моря, у 
тому разі і на свободу польотів; повітряний простір над Антарктикою 
використовується відповідно до Договору про Антарктику 1959 р. 
(Україна приєдналась у 1992 р). 

Всі ці правові режими (своєрідні юридичні кластери) інтегровані у 
правову категорію «правовий режим повітряного простору». 

Важливе значення для повноти гносеологічного виміру поняття 
«режим повітряного простору» має встановлення його правової 
природи. Під такою природою розуміється ідентифіковане 
походження. Юридична (правова) природа – це віднесення того чи 
іншого явища до певної юридичної категорії. 

Такими категоріями, стосовно правових режимів, є: 1) 
конституційний режим, 2) господарський режим, 3) трудовий режим, 4) 
фінансовий режим, 5) адміністративно-правовий режим, 6) 
екологічний режим, 7) цивільно-правовий режим, 8) земельний режим 
та інші. 

Аналіз дозволів і заборон, які регламентуються складовими, що 
утворюють режим повітряного простору, дозволяє дійти висновку про 
їх співвідношення відповідає адміністративно-правовому методу 
регулювання суспільних відносин. Це означає, що частки режиму 
повітряного простору належать до сфери адміністративного права. 
Зазначене дає підстави для висновку, що режим повітряного простору 
є адміністративно-правовим режимом.  

У розвиток вищенаведеного зазначимо, що поняття «режим» 
активно використовується у чинному законодавстві і підзаконних 
актах. Так, Митний кодекс України регламентує цілу низку режимів. 
Це, наприклад, митний режим вільної зони, митний режим митного 
складу, митний режим безмитної торгівлі та інші. При цьому під 
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режимом зазначений кодекс розуміє комплекс взаємопов'язаних 
правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення 
товарів через митний кордон України визначають митну процедуру 
щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і 
обумовлюють їх використання після митного оформлення. 

Закон «Про карантин рослин» від 30.06.1993 р. закріплює 
карантинний режим, як особливий правовий режим, що передбачає 
систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній зоні з 
метою локалізації та ліквідації карантинних організмів.  

Закон «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 
р. режим зони надзвичайної екологічної ситуації, як особливий 
правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих 
місцевостях у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і 
спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, 
відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, а також усунення 
негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації. 

Висновки. У сьогоднішній юриспруденції ще рано говорити про 
сформовану інтегральну теорію, однак ця обставина не може бути 
підставою утримання від відповідних галузевих досліджень, бо вже 
видно варіанти її побудови. Прагнення до інтегративного 
праворозуміння є неминучим наслідком плюралізму інтерпретацій 
права, який притаманний юриспруденції на всьому протязі її історії. 
Інтегральне праворозуміння здається адекватним сучасним 
інтеграційним процесам, що розгортається в умовах глобалізації. 
Відповідно до цього, інтеграція правових знань є закономірністю, а 
представлене дослідження феномену «адміністративно-правовий 
режим» підтверджує наявність для неї теоретико-нормативних 
підстав. Зазначене дає підстави кваліфікувати адміністративно 
правовий режим, чи адміністративно-правові режими, феноменом (чи 
феноменами) інтегральної юриспруденції. 
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ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Впровадження ефективного адміністративно-правового 

забезпечення охорони психічного здоров’я є одним з головних 
пріоритетів України так і  міжнародного співтовариства протягом останніх 
десятиліть. Інтеграція України в європейський медичний простір 
передбачає переорієнтацію  всієї системи охорони здоров’я (і психічного 
здоров’я зокрема), в тому числі його правового забезпечення, яка 
направлена на реалізацію права людини на охорону здоров’я, подальше 
впровадження пацієнтоорієнтованої моделі медичної реформи, 
гармонізації вітчизняних і міжнародних стандартів надання медичної 
допомоги, і приведення нормативно-правових актів України відповідно до 
законодавства Європейського союзу. 

Загальновизнано, що здоров'я людини є важливим соціальним 
критерієм ступеня розвитку і благополуччя країни та суспільства, 
значною мірою впливає на демографічну ситуацію, стан національної 
безпеки, процеси й результати економічного, соціального, культурного 
розвитку країни тощо. Психічне здоров'я як чинник соматичного здоров'я 
зумовлює стан здоров'я опосередковано поведінкою, пов'язаною зі 
здоров'ям та способом життя. Оскільки психічне здоров'я також 
вважається резервом сил організму людини, завдяки якому вона може 
долати стреси, та обумовлюється й соціальними факторами, складнощі, 
що виникають у певних виняткових обставинах неодмінно призводять до 
зростання психічних розладів серед населення країни [1, с. 97]. 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, психічне 
здоров’я - це стан благополуччя, при якому кожна людина може 
реалізувати свій власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, 
продуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї 
спільноти. В той же час статистичні дані свідчать, що в Україні на обліку 
у зв’язку з розладами психіки та поведінки перебуває близько 4 % 
населення держави, а військова агресія Російської Федерації вкрай 
негативно впливає на психічне здоров’я кожного українця та української 
Нації в цілому. 

На жаль, сучасна національна система охорони психічного здоров’я 
в цілому успадкувала організаційну структуру, а також стратегії та 
практики радянської системи - з усіма її перевагами та недоліками. Ця 
система не зазнала істотних структурних змін після набуття Україною 
незалежності. Вона залишається переважно сфокусованою на 
біомедичних підходах, які реалізуються в основному в стаціонарних 
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відділеннях психіатричних та наркологічних закладів охорони здоров’я. 
Зазначене зумовлює високий рівень інституціалізації і відповідно - 
сегрегації та стигматизації осіб, що мають психічні розлади. До осіб з 
психічними та інтелектуальними порушеннями, які перебувають у 
конфлікті із законом, переважно застосовується система покарання, а не 
реабілітації та ресоціалізації. Недостатня увага приділяється 
профілактиці, психосоціальним методам, організації охорони психічного 
здоров`я на рівні первинної медичної допомоги, наданні 
психотерапевтичної допомоги, реабілітаційним заходам, а також 
службам охорони психічного здоров’я, які функціонують у територіальних 
громадах, недостатньо розвинуті амбулаторне раннє втручання на рівні 
територіальних громад та практика домашнього супроводу [2]. 

Основними проблемами у сфері охорони психічного здоров’я в 
Україні, які можуть бути вирішені за допомогою адміністративно-
правових засобів, є: 1) відсутність системи профілактики психічних 
розладів, що базується на фактичних даних, та ефективної 
популяризації психічного здоров’я; 2) недосконалість регулювання 
діяльності у сфері охорони психічного здоров’я; 3) низький рівень 
кадрового забезпечення психологами, психотерапевтами, соціальними 
працівниками та іншим персоналом, який залучається до надання 
допомоги у сфері психічного здоров’я, недостатність системи 
формування та підтримки професійних компетентностей серед фахівців 
у сфері психічного здоров’я та інших суміжних професій; 4) відсутність 
системного впровадження галузевих та міжгалузевих стандартів у сфері 
охорони психічного здоров’я та контролю якості допомоги у зазначеній 
сфері; 5) надмірна зосередженість допомоги у сфері психічного здоров’я 
у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та інтернатних закладах 
системи соціального захисту; низька доступність психологічної та 
психотерапевтичної допомоги; дефіцит служб, які б базувалися на рівні 
територіальних громад, реабілітаційних і соціальних послуг; відсутність 
систем підтриманого працевлаштування та зайнятості, підтриманого 
проживання; відсутність ефективної системи підтримки сімей осіб, що 
доглядають за особами з психічними захворюваннями, а також 
недостатній розвиток кризової психологічної допомоги та програм 
раннього втручання на рівні територіальних громад; 6) відсутність 
ефективного адміністрування та моніторингу у сфері охорони психічного 
здоров’я, недостатня координація між різними державними органами у 
наданні допомоги особам з проблемами психічного здоров’я. 

Концепція розвитку охорони психічного здоров’я була розроблена та 
схвалена Кабінетом Міністрів України у 2017 році [2]. До активного 
обговорення цієї Концепції долучалися фахівці в сфері психічного 
здоров’я із залученням місцевих та міжнародних експертів, і цей 
документ ліг в основу Плану дій у сфері психічного здоров’я, який був 
затверджений Кабінетом міністрів України у 2021 році [3]. 



 

Актуальні виклики адміністративної реформи в Україні  
в умовах воєнного стану  30 червня 2022 р. 

55 

Зокрема, передбачено вирішення таких завдань уповноваженими 
суб’єктами публічного адміністрування: 

1) удосконалення планування та координації у сфері охорони 
психічного здоров'я, а саме розроблення регіональних планів розвитку 
охорони психічного здоров'я, розроблення порядку міжвідомчої 
координації з надання послуг з охорони психічного здоров'я в 
надзвичайних ситуаціях та розроблення порядку організації та 
проведення медико-психологічної реабілітації працівників професійних 
аварійно-рятувальних служб та інших осіб, які брали участь у ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій;  

2) приведення законодавства, що регулює питання щодо 
надання послуг з охорони психічного здоров'я, у відповідність з актами 
міжнародного права з питань прав людини, розроблення проекту Закону 
України "Про охорону психічного здоров'я" та розроблення положення 
про службу судово-психіатричної експертизи; 

3) впровадження міжвідомчої системи збору і обробки даних 
щодо надавачів послуг з охорони психічного здоров'я, а саме 
розроблення професійних стандартів фахівців у сфері охорони 
психічного здоров'я, розроблення стандарту надання послуг з охорони 
психічного здоров'я та проведення моніторингу стану надання послуг у 
сфері охорони психічного здоров'я; 

4) забезпечення надання інтегрованої та доступної допомоги з 
охорони психічного здоров'я, а саме розроблення алгоритму 
забезпечення міжвідомчої координації (взаємодії) під час надання послуг 
з охорони психічного здоров'я закладами охорони здоров'я та 
соціального захисту населення, наближеними до місця 
проживання/перебування особи, розроблення порядку надання 
психіатричної допомоги мобільною мультидисциплінарною командою та 
розроблення медико-технологічних документів із стандартизації 
психіатричної допомоги на засадах доказової медицини;  

5) підвищення рівня та поліпшення якості надання послуг з 
охорони психічного здоров'я та розроблення державних стандартів 
соціальних послуг, що надаватимуться особам із психічними розладами 
(соціально-трудова адаптація, тимчасовий відпочинок для осіб, що 
здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають 
невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування);  

6) забезпечення профілактики психічних розладів у дітей, 
підлітків та дорослих шляхом розроблення та впровадження програми 
популяризації охорони психічного здоров'я, профілактики психічних 
розладів у дітей та підлітків у закладах освіти, розроблення Типової 
програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з виявлення 
та запобігання самогубствам і самоушкодженням та розроблення та 
впровадження програм запобігання самогубствам та самоушкодженням 
серед представників різних професій та ін. 
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Наостанок зазначимо, що вкрай важливими завданнями публічного 
управління у сфері охорони психічного здоров’z є: 1) запровадження 
систем моніторингу та оцінки якості послуг у сфері охорони психічного 
здоров’я; 2) забезпечення доступності допомоги щодо психічного 
здоров’я на рівні територіальних громад; 3) створення структурованої, 
інституціонально організованої служби судової психіатрії; 4) 
забезпечення здійснення ефективного контролю за дотриманням прав 
людини у сфері охорони психічного здоров’я; 5) підсилення ролі 
громадськості у сфері охорони психічного здоров’я. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОСТВОЄННОГО ЕТАПУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
 
Адміністративна реформа займає одне з провідних місць в переліку 

трансформаційних процесів, необхідність у яких постає перед 
конкретною країною після таких епохальних подій як зміна соціально-
політичного ладу, здобуття незалежності або відбиття воєнної агресії з 
боку колишньої метрополії, що ніяк не змириться з об’єктивним 
перебігом подій історичного сьогодення. 

Майже чверть століття тому – 22 липня 1998 року,  Президентом 
України був підписаний Указ № 810/98 «Про заходи щодо впровадження 
Концепції адміністративної реформи в Україні».  

В положеннях Концепції, під адміністративною реформою 
пропонувалося розуміти вид політико-правової реформи, яка  
здійснюється у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної 
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структури,  функцій, кадрового  забезпечення, так і взаємовідносин  з 
місцевим самоврядуванням.  

За мету адміністративної реформи ставилося поетапне створення 
такої системи державного управління, що забезпечить становлення 
України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської 
держави з високим  рівнем життя, соціальної стабільності, культури та 
демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. 
Також, метою даної реформи було формування системи державного 
управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним 
пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним 
інтересам. Ця  система державного управління мала б буди 
підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових 
принципах і ефективною.   

Для досягнення мети адміністративної реформи в ході її проведення 
планувалось розв'язання таких завдань як: формування ефективної  
організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому 
рівнях управління; формування сучасної системи місцевого 
самоврядування; запровадження нової ідеології функціонування 
виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо 
забезпечення реалізації прав і  свобод громадян, надання державних та 
громадських послуг; організація на нових  засадах  державної  служби та 
служби в органах місцевого самоврядування; створення сучасної 
системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; 
запровадження раціонального адміністративно-територіального устрою.  

Передбачалось, що адміністративна реформа повинна 
здійснюватися у кількох напрямках. Перший – це створення нової 
правової бази, що регламентуватиме  державне  управління в Україні. 
Другий – це формування нових інститутів, організаційних структур та 
інструментів здійснення державного управління. Третій – це кадрове 
забезпечення  нової системи державного управління. Четвертий –  
цезміцнення та формування нових фінансово-економічних основ 
функціонування державного управління. П'ятий  -  це  наукове та 
інформаційне забезпечення системи державного управління, 
формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу її 
функціонування [1].  

У тому ж 1998 році, під час проведення Першої національної 
наукової конференції «Адміністративне право: сучасний етап і напрямки 
реформування» (м. Яремче 18-21 червня 1998 року), була схвалена 
Концепція реформування адміністративного права України, подальша 
реалізація якої детермінувала необхідність підготовки нової доктрини 
даної фундаментальної галузі вітчизняного права, в основі якої на думку 
видатного українського вченого-правника Авер’янова В.Б. має бути 
покладена протилежна “державоцентристській”- “людиноцентристська” –  
ідеологія, згідно з якою держава повинна, умовно кажучи,  “служити” 
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інтересам громадян…Суспільна роль адміністративного права 
вбачається не суто “управлінською” (а тим більше не суто 
“юрисдикційною”), а переважно “обслуговуючою” [2, с. 11-12]. 

Під час завершення першої каденції президенства Л. Кучми, були 
здійснені початкові організаційні заходи щодо формування сутності, 
цілей, завдань адміністративної реформи в Україні. Насамперед, ця 
важлива системна трансформація була спричинена зміною суспільно-
політичного ладу та проголошенням незалежності  України, що набуло 
відповідного нормативно-правового закріплення у положеннях прийнятої 
28 червня 1996 року – Конституції України. 

Зважаючи на змішаний тип сучасної української республіки 
(президентсько-парламентської  або навпаки), фактор всенародного 
обрання президента України має вирішальне  значення та майже завжди 
забезпечує домінування найвищої посадової особи у владній системі 
нашої країни. Тому етапи реалізації заходів адміністративної реформи в 
Україні збігаються з періодами перебування при владі конкретного  
українського президента. 

Наступний, другий етап адміністративної реформи пов’язується з 
президенством В. Ющенка. Так,  Указом Президента України №  
340/2006 від 3 травня 2006 року «Про деякі питання впорядкування 
діяльності консультативно-дорадчих органів при Президентові України», 
було перейменовано Національну раду з питань державного 
будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку у 
Національну раду з питань державного управління та місцевого 
самоврядування. Крім того, ліквідовано: державну комісію з проведення 
в Україні адміністративної реформи; комісію з питань адміністративно-
територіального устрою; комісію з питань формування кадрового 
резерву на керівні посади державних службовців; міжвідомчу комісію з 
питань реформування правоохоронних органів; національну раду з 
питань адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу; раду з питань реформування судової системи 
України. 

Під час третього етапу, Президент України В. Янукович 9 грудня 
2010 року  затвердив Указ № 1085/2010 «Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади», яким передбачалося замість 
112 центральних органів виконавчої влади утворити 72. Крім того, за 
часів згаданого керманича, було створене державне господарське 
об’єднання  «Укроборонпром», з подальшою діяльністю  якого пов’язані 
численні корупційні скандали.  

Четвертий етап адміністративної реформи, характеризується 
продовженням тенденції щодо скороченням урядових структур. Так, 
постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 10 вересня 2014 року 
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» число 
міністерств скоротилося до 20, а кількість контролюючих органів 
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зменшилося з 56 до 27. Також, помітною подією у цьому 
трансформаційному процесі, можна вважати підписання 10 грудня 2015 
року Президентом України П. Порошенком Закону України № 889-VIII 
«Про державну службу». 

Під час президентської каденції чинного глави держави В. 
Зеленського, суттєвими кроками п’ятого етапу адміністративної реформи 
можна вважати подальшу оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої та початок реальної децентралізації влади в Україні. Нажаль, 
з моменту розширення  російської агресії –  24 лютого поточного року, 
відповідні трансформаційні заходи в нашій державі були фактично 
згорнуті. 

Після нашої перемоги над ворогом, а у це вірять 98 відсотків 
опитаних українських громадян [3], постане нагальна необхідність у 
відновленні сотень і тисяч зруйнованих сіл, селищ, міст, 
інфраструктурних об’єктів, розмінуванні десятків тисяч гектарів 
української землі, а також у поновленні керівництва розшматованою 
війною державою.  

Зазначене управління вже не можна бути здійснювати на довоєнних 
засадах. Суспільство з відкритими, незагоєними соціальними ранами, 
навряд чи з байдужістю  реагуватиме на неправду, несправедливість чи 
будь-якій інший прояв владного свавілля.  

Поствоєнний період українського життя буде очікуємо важким і 
заздалегідь непередбачуваним.  Він потребуватиме максимальної 
організації та самовіддачі як з боку переважної більшості звичайних 
громадян, так й представників усіх рівнів та структур влади. У цей 
непростий період ефективна владна діяльність має поєднуватися з не 
менш дієвими системними соціальними трансформаціями серед яких 
особливе місце належатиме адміністративній реформі, головними 
особливостями якої є: її фундаментальність та первинність по 
відношенню до інших різновидів споріднених реформ (оборонно-
безпекової сфери, правоохоронної діяльності, охорони здоров’я, освіти, 
тощо); її базування на новій концепції  з фіксацією сучасної владно-
управлінської моделі, функціонування якої забезпечує 
безальтернативність повної та своєчасної реалізації об’єктивно існуючих 
суспільних потреб; суттєве збільшення мілітарної складової у переліку 
цілей і завдань даної реформи; корегування чинного формату реалізації 
інституту адміністративної юстиції, шляхом запровадження її змішаного 
варіанту;  чітко визначений часом особливий порядок режиму організації 
та здійснення державної влади на деокупованих територіях; її органічний 
зв’язок з новітньою доктриною адміністративного права, теоретичні 
положення якої допомагатимуть вирішувати існуючі практичні проблеми 
у сфері владно-управлінської діяльності; поступова адаптація 
адміністративного законодавства до відповідного законодавства ЄС з 
урахуванням особливостей післявоєнного періоду в Україні.  
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ЧИ ДОЦІЛЬНИМ Є ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ВИМОГИ ДЛЯ 
ДОПУСКУ ДО ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ВОЛОДІННЯ ОСОБОЮ 

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (ІЗ НОРМАТИВНИМ ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯМ)? 
 
Однією із складових Плану відновлення України, презентованого 

Прем’єр-Міністром України Д. Шмигалем в Лугано, а отже одним із 
пріоритетних напрямків державотворчої та правотворчої роботи на 
найближчий час є модернізація публічної служби в цілому в Україні та 
правових засад її існування. Окрім кількісних змін, безпосередньо 
пов’язаних із скороченням кількості публічних службовців, 
перерозподілом їх функціонального призначення, оптимізації системи 
органів публічної влади в цілому, в т.ч. й мілітаризованих із певною 
специфікою проходження такої служби, передбачається переглянути 
(впровадити нову нормативну модель) умови допуску особи до 
публічної служби, умови її спроможності бути «ефективним» публічним 
службовцем. Серед всього багатоманіття таких умов, які підлягають 
перегляду, виокремлюється й імперативна вимога щодо володіння 
особою іноземною (зокрема, англійською) мовою. Чи не є це 
порушенням «принципу розумності вимог щодо претендента», чи не 
будуть такі вимоги «завищеними», що фактично унеможливить доступ 
до публічної служби значної кількості осіб, чи не постраждає від цього 
сама публічна служба? 

Аналіз чинного законодавства України про публічну службу (всі її 
види) свідчить, що увага володіння мовою претендентом на посаду 
публічної служби приділяється й така вимога визначається як 
обов’язкова. Проте, мова йде про державну мову і про рівень вільного 
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володіння такою особою державною мовою  як вимогу допуску до 
служби, а надання сертифікату про відповідний рівень володіння 
державною мовою як етап стадії подання претендентом документів 
для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади публічної служби 
[1]. Стосовно ж іноземної мови для претендентів на посади публічної 
служби передбачено лише вимогу щодо посад категорії «А» державної 
служби й зазначено про те, що це може бути одна із умов ЄС. 
Стосовно ж інших посад публічної служби таких вимог немає. 
Водночас, для забезпечення інтеграції вітчизняних публічних 
службовців у світове фахове середовище, налагодження ефективної 
комунікації із закордонними колегами, допуску до участі у 
різноманітних фахових заходах, використання у професійній діяльності 
джерел міжнародного права, ознайомлення із позитивною зарубіжною 
практикою державотворення, правотворення досить важливим є 
достатній рівень володіння публічними службовцями іноземною 
мовою. Це підтверджує й сьогодення України, яке вимагає активізації 
комунікації публічних службовців із зарубіжними колегами у протидії 
збройній агресії проти України. «Лінгвістичний» (або ж «мовний») 
бар’єр істотно гальмує співпрацю між публічними службовцями як на 
рівні окремих держав, так і європейською та міжнародного 
співтовариства. Саме тому цілком можливим і доцільним як напрямок 
модернізації публічної служби варто розглядати перегляд унормованих 
обов’язкових вимог для кандидатів на посаду публічної служби (всіх 
без винятку) й подання відповідного документу, що підтверджує рівень 
володіння, як складової пакету документів претендента на участь у 
конкурсі на посаду публічної служби. Відповідні зміни варто внести до 
всіх без винятку законодавчих актів, які регулюють відносини публічної 
служби. Щоправда, передбачити відкладний термін набуття ними 
чинності, з урахуванням створення державою умов для вивчення 
іноземної (акцент слід зосередити саме на англійській чи домінуючій у 
міжнародному спілкуванні) мови (і у цьому сенсі варто вітати ініціативи 
НАДС щодо укладення Договору із швейцарською компанією EF 
Language Learning Solutions щодо безоплатного вивчення англійської 
мови публічними службовцями), а також визначення рівня володіння 
нею (цілком можливим є впровадження аналогу із іспитом на 
визначення рівня володіння особою державною мовою) й заходів 
стимулювання для осіб, що вдосконалюють відповідний мовний рівень 
вже під час професійної діяльності, й навпаки заходи адекватного 
реагування у разі «мовних дефектів» професійної діяльності публічних 
службовців. Практична реалізація зазначених пропозицій сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних публічних 
службовців, посиленню професійної комунікації із зарубіжними 
колегами, ефективності функціонування публічної служби в цілому.  
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ПРАВО НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ 
ПРАВНИКІВ 

 
2022 рік став роком відкриття нових програм академічної 

мобільності, ініційованих окремими державними науковими фондами, 
іноземними закладами вищої освіти, підприємствами, міжнародними 
організаціями. В умовах воєнного стану академічні мобільність стає і 
важливим засобом реалізації права особи на освіту в цілому. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що 
академічною мобільністю є «можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи 
поза її межами». В Україні дії спеціальне Положення про затвердження 
Порядку реалізації права на академічну мобільність (постанова Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579). 

Учасниками академічної мобільності є учасники освітнього процесу 
Університету та його партнерів – вищі навчальні заклади (наукові 
установи) в межах чи поза межами України.  

Цілі реалізації права на академічну мобільність (Спільна декларація 
міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти», 
вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 р. (Болонська декларація): 
підвищення якості вищої освіти; підвищення ефективності наукових 
досліджень; підвищення конкурентоздатності випускників вищих 
навчальних закладів на українському та міжнародному ринках освітніх 
послуг та праці; збагачення індивідуального досвіду студентів щодо 
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інших моделей створення та поширення знань; залучення світового 
інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на 
основі двосторонніх та багатосторонніх угод між вищими навчальними 
закладами-партнерами; встановлення внутрішніх та зовнішніх 
інтеграційних зв’язків; гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних 
закладів-партнерів. 

Для освітньої академічної мобільності обов’язковим є визначення 
закладами-партнерами в партнерському договорі переліку і змісту 
освітніх компонентів, порядку вибору додаткових навчальних дисциплін 
(крім вивчення в закладі-партнері обов’язкових навчальних дисциплін), 
обсягу навчального навантаження, детального опису оцінювання 
результатів та їх відображення в додатку до диплома, форми та змісту 
академічної довідки або інших аналогічних документів, де зазначаються 
результати академічної мобільності. 

У разі укладення партнерського договору в умовах воєнного стану 
здобувачі освіти (наукового ступеня) попереджаються закладом освіти 
(науковою установою) постійного місця навчання про можливість 
перезарахування неповного обсягу кредитів ЄКТС, отриманих у межах 
програми внутрішньої академічної мобільності, та необхідність вивчення 
додаткових освітніх компонентів у закладі освіти (науковій установі) 
постійного місця навчання для завершення програми підготовки за 
відповідним освітнім рівнем. 

На період академічної мобільності українські учасники - педагогічні, 
науково-педагогічні, наукові та інші працівники зберігають на строк до: 
двох років - посаду за основним місцем роботи; шести місяців - оплату 
праці за основним місцем роботи в розмірі середньої заробітної плати 
відповідно до законодавства, якщо підтримка у грошовій формі протягом 
усього строку участі у програмі академічної мобільності у закладі-
партнері не передбачена або передбачена в розмірі, що на дату 
укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір 
середнього прожиткового мінімуму в країні перебування. 

Поширеними формами підтримки для українських науковців та 
студентів (type of support): continuation of study; accomodation 
(проживання); employment (працевлаштування); short-time mobility 
programs (короткострокові програми мобільності); scholarships 
(стипедіальна підтримка); grants and other financial support (грантова та 
інші види фінансової підтримки); translation support (docs, etc.); legal 
support; help for family members. 

В межах реалізації права на академічну мобільність є можливим 
вирішення таких науково-практичних завдань із проведення 
адміністративно-деліктних досліджень, як: 

- регуляторні напрями наукових досліджень – формування 
принципів, методологічної бази здійснення правового регулювання 
адміністративно-деліктних правовідносин (формування адміністративно-
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деліктного законодавства); 
- процедурні напрями наукових досліджень – визначення порядку 

застосування попереджувальних та правоохоронних заходів впливу 
(формування засад здійснення процедури із реалізації норм 
адміністративно-деліктного законодавства);  

- правоохоронні напрями наукових досліджень – встановлення 
критеріїв ефективності застосування заходів адміністративної 
відповідальності (ефективність застосування адміністративно-деліктного 
законодавства); 

- правозахисні напрями наукових досліджень – дослідження 
ефективності механізму відновлення порушених прав та свобод 
(забезпечення якості адміністративно-деліктного законодавства). 

Пошук напрямів для реалізації права на академічну мобільність в 
межах здійснення адміністративно-деліктних досліджень є можливим за 
допомогою: 1) інформаційних освітянських бот-каналів національного, 
європейського чи світового (функціонування інформаційного середовища 
ЗВО країн Європи та їх партнерів – наприклад: Set University 
https://www.bootcamp.setuniversity.tech); 2) узагальнених інформаційних 
ресурсів окремих проєктів підтримки наукових досліджень  (наприклад,  
Ukrainian Hub https://www.ukrainianhub.org/vip_2022); 3) результатів 
інформаційної підтримки з боку адміністративних органів України 
(https://naqa.gov.ua/2020/10/ініціатива-академічної-доброчесності/). 

- Таким чином, забезпечення ефективності та якості підготовки 
юристів в умовах воєнного стану є можливим шляхом активізації 
реалізації права особи на академічну мобільність, що, зокрема, в межах 
здійснення адміністративно-деліктних досліджень є можливим шляхом 
вирішення регуляторних, процедурних, правоохоронних та 
правозахисних напрямів наукового пошуку. 

 
 

Мацелик Т. О., 
д.ю.н., професор, 

професор кафедри публічного права 
Державного податкового університету 

 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ 

ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
 
12 серпня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив Державну 

стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 
на період до 2030 року та операційний план з її реалізації на 2022–
2024 роки. Ухвалена Стратегія – комплексний документ, який визначає 
пріоритетні напрями консолідованих дій центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
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інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання для 
зменшення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства. 

Зазначена стратегія корелюється з завданннями визначеними 
Указами Президента України: від 24.03.2021 № 119/2021 „Про 
затвердження Національної стратегії у сфері прав людиниˮ, від 
14.05.2021 №225/2021 „Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 14 травня 2021 року „Про Стратегію людського 
розвиткуˮ, тощо . 

Як зазначає Урядова уповноважена з питань гендерної політики 
К.Левченко державна гендерна політика забезпечується суттєвою 
нормативно-правовою базою, яка, в свою чергу, спирається на 
міжнародно-правові документи у сфері прав людини та гендерної 
рівності. [1] 

Гендерна рівність є індикатором того, наскільки держава є 
демократичною, яким є рівень розвитку суспільних відносин та 
громадянських інституцій. Адже гендерні відносини це відносини 
влади, оскільки гендерна нерівність передбачає нерівномірний 
розподіл основних ресурсів – влади, грошей, часу. Подолати 
зазначену нерівність можна шляхом боротьби за рівні права та 
можливості.[2] 

Одночасно війна,  що розпочалася в Україні збройною агресією з 
боку Росії 24 лютого 2022 року вносить свої корективи у всі сфери 
суспільного життя в тому числі і сферу гендерної політики. Її руйнівний 
характер та трагічні  наслідки надовго залишають тяжкі потрясіння всіх 
без винятку її учасників, а особливо дітям та жінкам. Незважаючи на 
декларування цієї війни як «війни технологій» варто і не забувати про 
«гібридну війну» Росії з Україною, яка розпочалася значно раніше. 

Саме гібридна війна породила інформаційні  проблеми гендерного 
характеру. Адже серед напрямів державної політики щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є 
спрямованість на «захист суспільства від інформації, спрямованої на 
дискримінацію за ознакою статі».  

На сьогодні поширення вказаної інформації є одним із компонентів 
розгорнутої Російською  Федерацією  кампанії проти політики 
гендерної рівності, що реалізується в Україні. Своєчасне визначення 
гендерних гібридних загроз дасть змогу вчасно їх нейтралізувати або 
зменшити негативний, зокрема інформаційний, вплив на громадян, 
суспільство та державу в цілому.[3,с.61] 

На початку травня «ООН жінки» і міжнародна організація Care 
International підготували й оприлюднили швидкий гендерний аналіз 
ситуації в Україні. Він є дуже важливим, як для уряду, так і для 
суспільства в Україні, а також для міжнародних організацій, які 
надають гуманітарну допомогу і так звану «допомогу для розвитку». 
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Цей звіт стосується  гуманітарної ситуації і гуманітарної допомоги. 
Саме це дає розуміння гуманітарних потреб щоб ефективно надавати 
гуманітарну допомогу. Адже потреби залежать від груп, до яких 
належать люди. Відрізняються потреби жінок і чоловіків, людей 
старшого і молодшого віку, відрізняються потреби залежно від 
регіонів[4]. 

Актуальною проблемою гендерної рівності є і недостатня 
урегульованість питань проходження військової служби. Адже 
сприйняття чоловіка як воїна, а жінки як медичної сестри, біженки, 
матері-одиначки, вдови більш розповсюджене ніж жінки як воїна. 
Разом з тим держава на законодавчому рівні реалізувала право жінки 
на військову службу, забезпечивши таким чином принцип ґендерної 
рівності в армії.  

В Україні багато жінок, готових йти захищати Україну, багато жінок 
це роблять прямо зараз. Водночас з початку військового конфлікту 
жодна жінка не була мобілізована примусово. За даними Міноборони, 
приблизно 22 % особового складу ЗСУ складають жінки - медики, 
механіки, кулеметниці. 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» визначено, що на період дії 
правового режиму воєнного стану, конституційні права і свободи 
людини і громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 
Конституції України, можуть бути обмежені. Обмеження це, в першу 
чергу, стосується виїзду закордон військовозобов’язаних осіб, в той 
час як військовий облік жінок здійснювався за обмеженим переліком 
професій.   

Нормативними документами, які визначають порядок перетину 
державного кордону України, є  Закон України «Про порядок виїзду з 
України і в'їзду в Україну громадян України» та  Правила перетинання 
державного кордону громадянами України, затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.   Варто зазначити, 
що незважаючи на достатню кількість законодавчих актів питання 
перетину державного кордону тими чи іншими особами врегульовується 
підзаконними нормативними актами. До того ж особи жіночої статі мають 
більше можливостей скористатися таким правом.  А з 1 жовтня 2022 року 
на військовий облік мають  стати жінки  від 18 до 60 років певних 
спеціальностей та професій, перелік яких був  затверджений 
Міністерством оборони. Серед професій, які можуть стати у нагоді ЗСУ, 
такі, як лікарі, ветеринари, юристи, журналісти, бухгалтери, психологи, 
перекладачі, кухарі, програмісти, музиканти тощо.  

У той же час аналіз результатів дослідження показав 
розповсюдження в армії стереотипів про доцільність залучення жінок 
на окремі військові посади. Це гендернодетерміновані стереотипи, які 
структурують військову діяльність на чоловічу і жіночу, вказують на 
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посади, які більше підходять чоловікам і посади, які більше підходять 
жінкам. Незначне розповсюдження мають стереотипи про доцільність 
залучення жінок на військову службу без обмежень.[5] 

Отже, ґендерна політика в Україні в період війни забезпечується 
суб’єктами публічної адміністрації з намаганнями максимального 
гарантування дотримання гендерної рівності згідно норм чинного 
законодавства України та міжнародних нормі. В післявоєнний період 
зміст гендерної політики в Україні суттєво змінюватиметься, що 
зумовлюватиметься не лише усвідомленням та необхідністю 
виконання соціальної ролі конкретного індивіда в післявоєнній 
розбудові держави, а й необхідністю виконання функцій 
безпосереднього природнього відтворення. Враховуючи 
вищезазначене, суттєвий вплив на зазначені процеси здійснюватимуть 
національні, іноземні та міжнародні інституції, які і зараз приймають 
активну участь у підтримці, захисті та соціальному забезпеченні осіб 
постраждалих  від  збройної агресії.   
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НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування  
НАПрН України 

 
КІБЕРНЕТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ В УМОВАХ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ 
 
Війна Росії проти України є першою в світі повномасштабною 

кібервійною, оскільки, поряд із традиційними сферами – суходолем, 
морем та повітрям, бойові дії розгортаються у кіберпросторі. У війні 
проти України Російська Федерація, застосовує не лише ракети й 
артилерію, а й активно здійснює кібератаки на сайти державних органів 
та важливі інфраструктурні об’єкти, комунальні підприємства, лікарні та 
служби екстреного реагування, обстрілює телевежі, атакує українських 
операторів та інтернет-провайдерів, поширює дезінформацію, фейки та 
маніпуляцію, тощо. В цих умовах особливої актуальності набуває 
дослідження питання кібернетичного тероризму (далі кібертероризм). 

В юридичній літературі відсутній єдиний підхід до визначення 
кібертероризму. На міжнародному рівні також не існує уніфікованого 
визначення поняття кібертероризму. Складність формулювання поняття 
кібертероризму існує, очевидно, як через неможливість виділення 
єдиного об’єкта протиправного посягання, так і через досить велику 
кількість предметів протиправних посягань, пов’язаних із 
кібертироризмом, із погляду їх правової охорони. Також труднощі із 
визначенням поняття «кібертероризм» пов’язані із тим, що складно 
відокремити сам кібертероризм від акцій інформаційної війни та 
застосування інформаційної зброї, від злочинів у сфері комп’ютерної 
інформації.1 

На національному рівні правове закріплення визначення 
кібертероризму міститься в п.13 ст. 1 Закону України «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України», а саме: «кібертероризм - 
терористична діяльність, що здійснюється у кіберпросторі або з його 
використанням»1. Згідно з ч. 1. ст 1 Закону України «Про боротьбу з 
тероризмом»: терористична діяльність – діяльність, яка охоплює: 
планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; 
підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над 
фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у 
терористичних цілях; незаконних збройних формувань, злочинних 
угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для 
вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; 
вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; 
пропаганду і поширення ідеології тероризму; пропаганду російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської 
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Федерації як держави-терориста проти України; проходження навчання 
тероризму; виїзд з України та в’їзд в Україну з терористичною метою; 
фінансування та інше сприяння тероризму1. 

Керуючись вищезазначеним, на наш погляд, найбільш вдалим 
визначенням кібертероризму є дії, що здійснюються у спосіб 
дистанційної комунікації у кіберпросторі, спрямовані на дезорганізацію 
автоматизованих інформаційних систем, якими створюється небезпека 
загибелі людей, спричинення значного матеріального збитку чи настання 
інших суспільно-небезпечних наслідків, якщо вони скоєні в цілях 
порушення суспільної та національної безпеки, залякування населення 
чи здійснення впливу на прийняття рішень органами влади, а також 
загроза вчинення вказаних дій задля досягнення тих самих цілей1. 

Отже, кібертероризм є прикладом трансформації традиційного 
тероризму в інформаційному суспільстві шляхом переходу у 
кіберпростір. Поряд із такими формами тероризму, як ядерний, 
біологічний, хімічний, екологічний, з огляду на масову інформатизацію 
суспільства, кібернетичний тероризм несе одну із найбільших і 
найсерйозніших загроз людству1. 

Інформаційне суспільство спричинило суттєвий вплив на цілі та 
озброєння, які використовують терористи, на внутрішню структуру 
терористичних організацій та зовнішні форми їхньої діяльності. Деякі з 
найнебезпечніших терористичних угрупувань використовують 
інформаційні технології – такі як комп’ютери, програмне забезпечення, 
телекомунікаційні пристрої та Інтернет – для кращої організації і 
координації своєї діяльності. Окрім цього, в умовах дотримання принципу 
свободи Інтернету, терористичні організації можуть використовувати собі 
на благо всі переваги нової інформаційної епохи. Зокрема, реалізуючи 
право на інформацію і користуючись інформаційними технологіями 
терористи можуть поліпшити збір та аналіз розвідувальних даних, 
удосконалювати наступальні інформаційні операції. 

Мішель Заніні та Шон Дж. Едвардс стверджують, що технології 
інформаційної епохи сприяють терористам у проведенні трьох типів 
наступальних інформаційних операцій: 

1) допомагають у впливі на громадську думку та у пропагандистській 
діяльності; 

2) інформаційні технології можуть використовуватися для нападів на 
віртуальні цілі з метою їх зруйнування; 

3) інформаційні технології можуть використовуватися для завдання 
фізичної шкоди1. 

Сутність інформаційних операцій першого виділеного типу 
закладена в одній із основних цілей терористів, яка полягає в тому, щоб 
терористичний акт став широко відомим населенню і органам державної 
влади, тобто отримав суспільний резонанс. ЗМІ є невід’ємною частиною 
в терористичному акті, адже вони забезпечують донесення новини про 
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акт насильства до широкого загалу. Новітні інформаційні технології 
суттєво спрощують завдання розповсюдження інформації. Раніше 
терористи були обмежені у своїх можливостях впливу на сутнісну 
складову новинних повідомлень, які висвітлюють вимоги та цілі 
діяльності даних протизаконних угруповань. Традиційні ЗМІ, як друковані 
видання і телебачення, висвітлюючи новину про терористичний акт, який 
вчинений чи готується, вкладали у цю подію власне розуміння ситуації, 
яке часто відрізнялося від цілей, що ставлять перед собою терористи. 
Нині ж Інтернет дав можливість терористам самим «творити» новини, 
розповсюджуючи за допомогою новітніх технологій маніпуляції, 
дезинформацію, фейки, а також інформацію про свої вимоги та погрози. 
Так, від початку військового вторгнення Росії в Україну в найбільш 
популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp 
створюються та функціонують канали-інфотерористів, що діють на 
території України. Їх основною ціллю є поширення фейків, дезінформації 
та маніпуляції задля сіяння паніки, залякування населення та 
дискредитації влади. Центр протидії дезінформації (далі ЦПД) при Раді 
національної безпеки і оборони України у співпраці із партнерами та 
волонтерами здійснює постійний моніторинг, фіксацію та знищення 
ворожих ресурсів в інформаційному просторі. ЦПД активно залучений у 
протидії російській агресії. Його пріоритетами є: оперативне 
інформування населення; розкриття дезінформації та маніпуляцій; 
забезпечення інформаційної безпеки; боротьба з інформаційним 
тероризмом1.  

Другий тип наступальних інформаційних операцій, які здійснюють 
терористичні угрупування – це напади на віртуальні цілі з метою їх 
зруйнування чи досягнення вибіркового розладу в Мережі. У цьому контексті 
мовиться про використання інформаційних технологій терористами задля 
проведення підривних атак – електронних ударів, які тимчасово виводять з 
ладу, проте не руйнують фізичну і/або віртуальну інфраструктуру. До 
підривних атак належить порушення нормальної роботи комп’ютерних 
систем такими засобами, як «електронні бомби», надсилання 
«інформаційного сміття» та хакерські методи псування змісту веб-сайтів. 
Такі удари, як правило, не призводять до незворотних наслідків, однак, вони 
можуть викликати безлад та тягти за собою значні економічні збитки1. Разом 
з тим, хакерські атаки на державні установи можуть мати двоєдину мету, 
обрушити роботу відповідного інтернет-представництва та вилучити 
конфіденційну інформацію. Інколи зробити розмежування цілей хакерських 
атак дуже складно, оскільки під виглядом підривної атаки відбувається 
ретельне маскування справжніх цілей – проведення розвідувальної 
операції. До прикладу, в ніч з 13 на 14 січня 2022 року від хакерської атаки 
постраждали біля 70 державних сайтів України. На сторінках окремих 
взламаних ресурсів  хакери розмістили повідомлення українською, 
російською та ламаною польською мовами, у якому залякували 
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користувачів: "Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. 
Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого". Урядові 
експерти довели, що хакерська атака на українські урядові сайти 
здійснювалася з Росії [https://www.epravda.com.ua/publications/ 
2022/01/14/681444/]. 15 лютого 2022 року, була здійснена найбільша в історії 
України DDoS-атака на урядові сайти та на банківський сектор. Ключовою 
метою цієї атаки була дестабілізація, посіяти паніку та хаос в діях серед 
населення. Вартість таких атак складає "мільйони доларів", а сама вона 
велася з різних країн. Всі органи, відповідальні за кібербезпеку в Україні, 
дуже швидко зреагували на ці атаки, тому вони не досягли своєї кінцевої 
мети1.  

Третій тип наступальних інформаційних операцій є чи не найбільш 
небезпечним – це використання терористами інформаційних технологій 
задля завдання фізичної шкоди. Ці операції мають назву так званих руйнівних 
атак, за яких зловмисні терористичні вірусні програми використовуються для: 
1) руйнування інфраструктури інформаційного суспільства; 2) задля 
досягнення фізичного руйнування і нанесення збитків у різних сферах 
(телекомунікація, енергетика, транспорт, добування, транспортування, 
зберігання газу та нафти і т.д.). Інформаційні атаки, що мають на меті завдати 
збитки у фізичному просторі можуть мати не лише економічні наслідки, а й 
існує небезпека життю та здоров’ю громадян. Так, Американська компанія 
Microsoft опублікувала спеціальну доповідь1, щодо кібератак Росії на Україну 
(Special report: Ukraine. An overview of Russia’s cyberattack activity in Ukraine). В 
доповіді зазначається, що протягом першого тижня війни, російські хакери 
запустили зловмисне програмне забезпечення DesertBlade, яке перезаписує 
дані і виводять з ладу ком’ютери, проти великої телерадіокомпанії в Україні. 1 
березня  російські військові оголосили про намір знищити українські "центри 
дезінформації" і того ж дня вони завдали ракетного удару по телевежі у Києві. 
Внаслідок ракетного удару Росії по Київській телевежі 5 цивільних загинули, 
ще 5 зазнало поранень.  

В нинішніх умовах кібертероризм став повноцінною складовою війни 
Росії проти України, а отже реальною загрозою національній безпеці 
нашої держави. Кібератаки держави-терориста Росії часто 
координуються із атаками на полі бою. Хоч кібератаки непомітні фізично, 
проте здатні паралізувати роботу атомної станції, фінансової системи, 
зруйнувати інфраструктуру, спровокувати хаос і посіяти паніку серед 
мільйонів людей. Основною метою цих скоординованих нападів є підрив 
економічної безпеки та обороноздатності країни, дискредитація влади 
перед українцями та в міжнародному співтоваристві, порушення роботи 
уряду, залякування населення.  

У боротьбі за Українську незалежність об’єднався весь цивілізований 
кіберсвіт. В умовах, коли наша держава успішно чинить опір російській 
агресії, перед Україною та міжнародним співтовариством гостро стоїть 
проблема побудови нової архітектури світової безпеки, яка зможе 
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стримати загрозу подальшого розпаду демократичного світу від 
російсько-нацистського тоталітарного режиму. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ СПІЛЬНОГО 
ТРАНЗИТУ В УКРАЇНІ 

 
З метою реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (далі – Угода) [1], Україна зобов’язалась імплементувати до 
національного митного законодавства низку міжнародних конвенцій в 
сфері митного регулювання. Зокрема, відповідно до Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським 
Союзом як Кредитором [2], КМ України повинен був подати до 
Парламенту законопроект щодо імплементації до національного 
законодавства України положень Конвенції про єдиний режим транзиту 
(далі – Конвенція) [3] і Конвенції про спрощення формальностей у 
торгівлі товарами [4], щоб дозволило започаткувати процедуру 
приєднання України до цих Конвенцій та застосовувати нову 
комп’ютеризовану систему транзиту. 

Відповідно до п. 10 Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік [5], 
Уряд подав до Верховної Ради України, розроблений Міністерством 
фінансів України проект Закону України «Про режим спільного транзиту» 
від 04.02.2019 № 9532 [6]. Альтернативним цьому законопроєкту став 
поданий народними депутатами України проєкт Закону «України «Про 
режим спільного транзиту та запровадження національної системи 
електронної транзитної системи» [7], предметом правового регулювання 
якого були основні засади організації та здійснення спільного режиму 
транзиту товарів через митну територію України, порядок і умови 
переміщення таких товарів митною територію України у спільному 
режимі транзиту, здійснення митних формальностей, застосування 
механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних 
транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій спільного 
режиму транзиту. 

За результатами розгляду законопроєктів народними депутатами 
України було прийнято Закон України «Про режим спільного транзиту та 
запровадження національної системи електронної транзитної системи» 
[8]. Прийняття закону дозволило наблизити національне законодавства у 
митній сфері до митного законодавства ЄС, як це визначено в 
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стандартах ЄС та міжнародних стандартах. Закон передбачає 
можливість застосовування в Україні європейських транзитних правил, 
що дає можливість суб’єктам ЗЕД використовувати єдину митну 
декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від країни-
відправлення до країни-призначення через всі кордони договірних сторін 
Конвенції без затримок.  

Митні органи отримали можливість обміну митною інформацією в 
режимі реального часу з 35 країнами європейського регіону та підвищити 
ефективність використання системи аналізу ризиків. 

Крім того, прийняття закону з одного боку, передбачає 
запровадження європейської практики прозорих та надійних процедур, 
що підвищить ефективність діяльності українських учасників ланцюга 
постачання товарів та національного фінансового сектору, а з іншого – 
митні органи отримали можливість запровадити дієвий механізм 
контролю за переміщенням товарів через митний кордон України. 

У вересні 2021 в Україні було завершено формування нормативно-
правової бази, необхідної для запровадження усього функціоналу, 
передбаченого режимом спільного транзиту, а також створення 
технічних можливостей для його застосування, та підготовку персоналу 
митних органів.  

Разом з тим, прийняття закону та інших нормативних актів є лише 
передумовою приєднання до цих міжнародних конвенцій. Згідно зі ст. 
15а Конвенції будь-яка третя країна може стати Договірною стороною 
цієї Конвенції, якщо її запрошено депозитарієм Конвенції за рішенням 
Об’єднаного комітету, який відповідає за адміністрування цієї Конвенції 
та забезпечення її належного виконання. 

Відповідно до позиції сторони ЄС для отримання запрошення до 
Конвенції про процедуру спільного транзиту Україна повинна довести 
спроможність виконувати її умови, зокрема, використовуючи в 
односторонньому порядку до одного року національний модуль NCTS 
(New Customs Transit System (комп’ютеризована митна інформаційна 
система), що використовується договірними сторонами Конвенції. 

В Україні етап національного застосування системи NCTS триває з 
березня 2021 р. В цей період суб’єкти ЗЕД паралельно використовують 2 
системи: діючу національну систему контролю транзиту відповідно до 
Митного кодексу України [9]. та власне NCTS. Трейдери, які беруть 
участь у пілотному проекті, поки що одночасно заповнюють 2 декларації 
в обох системах: ЕЕ та Т1UA. В травні 2022 р. Держмитслужба України 
надала перший дозвіл на застосування спеціального транзитного 
спрощення «загальна фінансова гарантія» [10]. 

Необхідною умовою для отримання Україною офіційного 
запрошення приєднатися до Конвенції є успішне проходження процедури 
«Conformance Testing», за вимогою Генеральниого директорату з питань 
оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD).  
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Основними перевагами системи NCTS є: використання єдиної 
митної декларації для переміщення товарів від країни-відправлення до 
країни-призначення через треті країни в межах учасниць Конвенції за 
єдиними правилами; зменшення часу на оформлення транзиту вантажів; 
надання суб’єктам ЗЕД, які не були зафіксовані в інформаційній базі як 
порушники, транзитних спрощень; можливість визначення форм митного 
контролю ще до перетину вантажем вітчизняного кордону; збільшення 
можливостей для аналізу митних ризиків та їх мінімізації тощо.  

Таким чином, приєднання України до Конвенції сприятиме 
налагодженню взаємодії суб'єктів ЗЕД з митними органами, формуванню 
позитивного образу держави та розвитку міжнародної торгівлі. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  

З ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 
 
Належне функціонування системи пенсійного забезпечення в 

сучасних кризових умовах є невід'ємним елементом закріплення 
стабільного соціального становища внутрішньо переміщених осіб. 
Відповідно до положень Конституції України, наша держава взяла на 
себе зобов'язання забезпечувати громадян у старості, у разі 
тимчасової або постійної втрати працездатності та в інших складних 
життєвих ситуаціях. Отримання гарантованого доходу від держави 
дозволяє внутрішньо переміщеній особі почувати себе у стані 
фінансової безпеки, підтримувати мінімальний рівень якості життя та 
задовольняти базові соціальні потреби.  

Питання отримання внутрішньо переміщеними особами 
адміністративної послуги з призначення пенсії гостро постало перед 
Україною ще у 2014 році, однак повномасштабна військова агресія 
Російської Федерації, яка розпочалася у лютому 2022 року, суттєво 
збільшила масштаби цієї проблеми, оскільки призвела до масової 
міграції людей з місць активного ведення бойових дій. 

Базовий нормативно-правовий акт у сфері гарантування реалізації 
соціальних прав внутрішньо перемішених осіб - Закон України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" не визначає 
спеціального порядку призначення пенсії внутрішньо переміщеним 
особам, а лише вказує на необхідність вжиття Україною усіх можливих 
заходів, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних із 
соціальним захистом [1]. 

Станом на теперішній час у нашій державі відсутнє спеціальне 
законодавство, яке б регулювало порядок призначення та перерахунку 
пенсій внутрішньо переміщеним особам, отже при визначенні основних 
вимог до регулювання надання адміністративної послуги з 
призначення пенсії внутрішньо переміщеній особі необхідно 
послуговуватись загальним законодавством у сфері пенсійного 
забезпечення. 

Основними нормативно-правовими актами для цієї галузі є Закон 
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України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", 
Закон України "Про пенсійне забезпечення" та Закон України "Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб". 

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" визначає перелік умов та підстав, за яких особі може 
призначатися той чи інших вид пенсії, наприклад, досягнення 
пенсійного віку, наявність необхідної кількості пільгового та загального 
стажу роботи, тимчасова або постійна непрацездатність особи тощо 
[2]. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб" регулює порядок пенсійного 
забезпечення громадян, які перебували на військовій службі, службі в 
органах внутрішніх справ, а також деяких інших категорій осіб [3].  

Для призначення пенсії особі необхідно звернутися із відповідною 
заявою до уповноваженого органу. Важливо, що зробити це можна 
декількома способами: 

1. Особисто звернутися до територіального органу Пенсійного 
фонду України через структурний підрозділ, який здійснює прийом та 
обслуговування осіб. 

2. Звернутися до територіального органу Пенсійного фонду 
України через представника, який діє на підставі виданої йому 
довіреності, посвідченої нотаріально. 

3. Подати документи через вебпортал електронних послуг 
Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного 
підпису або електронної системи BankID [4]. 

Разом із заявою внутрішньо переміщена особа має подати 
необхідний комплект документів, визначений Порядком подання та 
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 
відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування», затверджений Постанова правління Пенсійного 
фонду України від 25.11.2005 №22-1.  

Очевидно, що особи, які постраждали від вимушеної міграції, часто 
не мають документів, які підтверджують наявний у них стаж, не можуть 
їх отримати чи отримують у неналежному вигляді. Питання 
підтвердження стажу у випадку втрати трудової книжки або відсутності 
у ній відповідних записів регулюється Постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.08.1993. Так, стаж особи може бути підтверджено на 
підставі даних, наявних в реєстрі застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
довідок, виписок із наказів, особових рахунків, відомостей на видачу 
заробітної плати тощо [5]. 

Водночас пенсійні органи відмовляють внутрішньо переміщеним 
особам, які виїхали із населених пунктів, що були окуповані після 
лютого 2022 році, у підтвердженні пільгового стажу на підставі даних з 
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реєстру застрахованих осіб, оскільки перелік цих територій не 
внесено до Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування" від 
07.11.2014 №1085-р [6], що є неприпустимим обмеженням у праві на 
належне пенсійне забезпечення та соціальний захист. 

Окремо варто звернути увагу на документи про підтвердження 
трудового стажу, виданих на тимчасово окупованій території. О. 
Іляшко наголошує на необхідності брати до уваги інформацію, 
викладену у таких довідках про підтвердження трудового стажу, з 
метою комплексного та повного захисту прав громадян [7, с. 26]. 
Безперечно, мова про визнання таких документів лише у рамках 
Намібійських винятків. Як слушно зазначив Верховний Суд у постанові 
від 20.10.2018 у справі №235/2357/17, суд може застосувати 
Намібійські винятки, сформульовані в рішеннях Міжнародного суду 
ООН та Європейського суду з прав людини, у контексті як мінімум 
«реєстрація народжень, смертей і шлюбів», виданих закладами, що 
знаходяться на окупованій території, у сукупності з іншими доказами, 
як встановлення можливих фактів, оскільки встановлення цих фактів 
має істотне значення для реалізації низки прав людини (громадянина 
України) [8]. 

Окрім того, суттєвим обмеженням пенсійних прав внутрішньо 
переміщених осіб є нормативно закріплене зобов'язання отримувати 
виплати включно через рахунки та мережу установ і пристроїв 
акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" із 
обов'язковим проходженням фізичної ідентифікації клієнта кожні шість 
місяців [9]. 

Отже, право внутрішньо переміщених осіб на належне пенсійне 
забезпечення є фундаментальним у контексті побудови соціальної та 
правової держави. Основним нормативно-правовим актом, який 
регулює порядок та підстави призначення пенсії внутрішньо 
переміщеним особам є Закон України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування". Водночас, досі залишається 
невирішеним питання із підтвердженням трудового стажу, необхідного 
для призначення пенсії, за відсутності трудової книжки або відповідних 
записів у ній, що зумовлює постійну необхідність внутрішньо 
переміщених осіб звертатися до суду з метою поновлення порушеного 
права на призначення пенсії. До того ж, необхідно внести зміни, щодо 
усунення дискримінаційної норми про зобов'язання внутрішньо 
переміщених осіб обслуговуватися виключно через установи АТ 
"Державний ощадний банк України", особливо враховуючи наявність 
інших державних банківських установ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 
Актуальність теми про посилення адміністративної відповідальності 

за правопорушення у сфері паркування та зберігання індивідуальних 
транспортних засобів в Україні обумовлена тим, що у великих містах 
утворився транспортний колапс через неправильно запарковані 
автомобілі в центральних частинах міст. На сьогоднішній день у зв'язку зі 
збройною агресією Російської Федерації проти України збільшилась 
кількість автомобільних транспортних засобів на території центральних 
та західних областей України.  

Проблема врегулювання паркування тягне за собою низку інших 
небезпечних речей. В останні 6 місяців в українських містах 
спостерігається інтенсивне зростання кількості автомобільного 
транспорту, внаслідок чого все гостріше постає проблема нестачі місць 
для паркування, що створює значні незручності та становить значну 
загрозу безпеці громадян. Підтвердженням чого є постійне зростання 
кількості ДТП , причиною яких є порушення правил зупинки та стоянки, а 
відповідно і кількості постраждалих від них [1]. 

Крім того, ця галузь може приносити значні доходи до скарбниці 
місцевих бюджетів, як це працює у містах Європи. На порядку денному в 
органів місцевого самоврядування стоїть питання щодо розвитку 
паркувальної інфраструктури, прийняття та реалізації місцевих 
“Концепцій про паркування”. Одним із найефективніших та перевірених 
способів впливу на правопорушників є покарання у вигляді грошового 
стягнення. 

Саме українське законодавство передбачало процедури залучення 
та стягнення з порушників коштів і раніше, але тепер Уряд схвалив 
проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2009 року №1342» щодо вдосконалення чинних 
Правил паркування транспортних засобів, розроблений Міністерством 
розвитку та територій України. 

Проектом нормативно-правового акта, зокрема, передбачається: 
- надання повноважень інспекторам з паркування (уповноважені 

посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у 
структурі органів місцевого самоврядування) щодо контролю за 
дотриманням правил паркування; 

- запровадити відповідальність за блокування доступу до 
інфраструктури зарядних станцій для електромобілів; 

- удосконалення способів оплати паркувальних послуг (у платіжних 
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терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування) 
- запроваджено заборону для суб'єктів господарювання на 

обладнання місця для паркування на тротуарах. 
Відповідно до статті 152-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення ( КУпАП ) порушення правил паркування транспортних 
засобів, у тому числі несплата вартості послуг з користування 
майданчиком для платного паркування за кожну добу користування тягне 
за собою накладення штрафу у двадцятикратному розмірі від вартості 
однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного 
паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний 
засіб у момент порушення . Паркування транспортних засобів на місцях, 
призначених для безкоштовного паркування транспортних засобів, 
особами, які не мають відповідних пільг, або на місцях, не призначених 
для паркування відповідних транспортних засобів  тягне за собою 
накладення штрафу в тридцятикратному розмірі від вартості однієї 
години послуги з користування тим майданчиком для платного 
паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний 
засіб у момент порушення. Під несплатою вартості послуг з 
користування майданчиком для платного паркування слід розуміти 
несплату вартості послуг з користування майданчиком для платного 
паркування транспортних засобів більш ніж за 10 хвилин користування 
майданчиком (крім майданчиків, обладнаних автоматичними в'їзними та 
виїзними терміналами, на яких оплата відбувається при виїзді з 
майданчика) [2]. 

Процедура притягнення до відповідальності виглядає просто, тепер 
співробітник паркувальної інспекції виконавчих органів місцевого 
самоврядування (мерії) може виписати штраф за порушення на місці, 
без очікування фізичної присутності суб'єкта якого притягають до 
відповідальності. Інспектор, використовуючи спеціальні бази МВС, 
встановлює на кого зареєстрований даний транспортний засіб. У разі 
виявлення порушення правил ПДР та несплати послуг паркування буде 
виконано фотофіксацію та сформовано доказову базу. Система також 
автоматично генерує повідомлення із QR-кодом про притягнення до 
адміністративної відповідальності. Даний матеріал роздруковується та 
залишається на місці вчинення правопорушення на лобовому склі 
транспортного засобу [3]. 

У разі сплати відповідальною особою 50% розміру штрафу за 
постановою про накладення адміністративного стягнення за 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, 
стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване у режимі 
фотозйомки (відеозапису), вручення такої постанови або отримання 
поштового повідомлення про вручення або про відмову в її одержанні, 
або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, 
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або протягом 10 днів з дня набрання чинності постановою законної 
сили такою постановою вважається виконанням . 

 Постанова про накладення адміністративного стягнення за 
порушення зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, 
зафіксована в режимі фотозйомки (відеозапису), також вважається 
виконаною у разі сплати штрафу за повідомленням про притягнення до 
адміністративної відповідальності, залишеної уповноваженою посадовою 
особою на місці вчинення правопорушення. кошти, у тому числі шляхом 
сплати  50%  від розміру штрафу протягом десяти днів з дня вчинення 
відповідного правопорушення [2]. 

Головною метою врегулювання даної сфери життєдіяльності України 
є не жага покарати правопорушників, а навести лад у містах в 
транспортній сфері. Сучасна проблема з різким зростанням кількості 
автомобільних транспортних засобів в невеликих містах центральної та 
західної України повинна спонукати приватний бізнес та органи 
місцевого самоврядування до будівництва спеціальної архітектури 
паркування. Використання європейського досвіду дозволить 
розвантажити вузькі вулиці міст та надасть поштовх розвитку міського 
муніципального транспорту. 

Таким чином, в Україні вдосконалюється нормативно-правове та 
процедурне забезпечення притягнення до відповідальності за 
неправильне паркування. Органи місцевого самоврядування повинні 
взяти на себе роль суб'єкта, який вирішуватиме це питання на місцях. У 
руках місцевих органів існує безліч важелів впливу на цю ситуацію, 
прийняття локальних Концепцій щодо оптимізації зберігання та 
паркування транспортних засобів вирішує таку проблему як заставлені 
центральних вулиць, місць великого скупчення автомобілів, 
прибудинкових територій у місті. Удосконалення законодавства за 
європейським зразком дозволить місцевій владі ефективно наповнювати 
місцеву скарбницю за рахунок правопорушників і надалі використовувати 
ці фінансові ресурси для будівництва інфраструктурних проектів у сфері 
паркування. 
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ПРАВО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА ЧЛЕНСТВО У ПОЛІТИЧНИХ 

ПАРТІЯХ ТА ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ ДЕРЖАВ-
ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
На сучасному етапі євроінтеграційного процесу, в умовах отримання 

Україною статусу держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу 
особливого значення набувають дослідження європейських стандартів у 
сфері державної служби, особливостей її організації та правового 
забезпечення у державах Європи. Безпосередньо це стосується аналізу 
досвіду держав-членів Європейського Союзу у сфері законодавчого 
регулювання політичної неупередженості (нейтральності) державної 
служби, у тому числі такої важливої її складової як правообмеження 
державних службовців щодо партійної належності. 

Політична неупередженість (нейтральність) визнана одним із 
базових європейських стандартів організації та функціонування 
державної служби, що зорієнтована на забезпечення прав і свобод 
громадян, є засобом запобігання конфлікту інтересів у діяльності 
державних службовців. Моделі політичної неупередженості 
(нейтральності) державної служби європейських держав формувались 
на основі національних політико-правових та управлінських традицій під 
впливом євроінтеграційних процесів, з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини, європейських норм «м’якого» права 
(зокрема, Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи «Про статус 
публічних службовців у Європі» № R (2000) 6 від 24.02.2000 р., «Щодо 
кодексів поведінки для публічних службовців» № R (2000) 10 від 11.05.2000 
р.) тощо. Так, у Преамбулі до Закону Угорщини «Про правовий статус 
публічних службовців» від 1992 р. однією із складових фундаментальної 
умови існування демократичної публічної адміністрації, яку поважають у 
суспільстві, визнається управління публічними справами, довірене 
публічним службовцям, що позбавлені впливу політичних партій, і яке 
здійснюється на засадах нейтрального і неупередженого ставлення.   

Політична неупередженість (нейтральність) визначена одним із 
принципів державної служби у Законі Болгарії «Про цивільну службу» від 
1999 р. (ст. 18), Законі Литви «Про публічну службу» від 2002 р. (ст. 3), 
Законі Словаччини «Про цивільну службу» від 2001 р. (ст. 1), Законі 
Словенії «Про цивільних службовців» від 2002 р. (ст. 28) та ін. Існує 
практика й іншого нормативного оформлення. Зокрема, Федеральний 
закон Німеччини «Про статус чиновників» від 1999 р. передбачає, що 
«чиновник служить всьому народу, а не певній партії. Він повинен 
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виконувати свої завдання неупереджено і при веденні справ зважати на 
благо суспільства» (§ 52). У Законі Польщі «Про цивільну службу» від 
2008 р. передбачено, що цивільна служба створюється «з метою 
забезпечення професійного, надійного, неупередженого та політично 
нейтрального виконання завдань держави» (ст. 1). 

Водночас, доводиться констатувати, що держави-члени ЄС, хоч і 
розділяють цінності, спільні для європейської політико-правової традиції, 
проте все ж на власний розсуд врегульовують вимоги політичної 
неупередженості (нейтральності) державних службовців, їх види, зміст, 
засоби забезпечення та ін. При цьому, правообмеження щодо партійної 
належності є одними із центральних складових політичної 
неупередженості (нейтральності) державної служби у більшості держав 
Європи, що, як правило, поєднується з іншими вимогами (щодо 
політичної лояльності, щодо демонстрації політичного ставлення, щодо 
суміщення з депутатським мандатом, щодо використання службового 
становища, щодо участі у виборах та ін.). Аналіз показує неоднорідність 
підходів до врегулювання правообмежень державних службовців щодо 
партійної належності у законодавстві держав Європі. Умовно, можна 
виокремити такі основні підходи:  

а) дозвільний підхід – закріплення права державних службовців 
вступати до політичних партій незалежно від виду таких службовців та 
інших ознак, якщо інше не встановлено законодавством. Відповідно до 
Закону Литви «Про публічну службу» від 2002 р. публічні службовці 
мають право на членство в політичних партіях і організаціях та на участь 
в політичній діяльності поза службовим (робочим) часом (ст. 16 «Права 
публічних службовців»). У якості іншого прикладу можна відзначити Закон 
Болгарії «Про цивільну службу» від 1999 р., який закріплює право 
службовців бути членами політичних партій за умови, що відповідної 
заборони не передбачено спеціальними законами (ст. 42 «Членство в 
політичних партіях»). Працівники державного сектору Бельгії можуть 
вступати до політичних партій, якщо це не суперечитиме нормальному 
функціонуванню держави. Подібним є підхід відносно державних 
службовців Нідерландів [2, c.7, 39].  

За словами Гі Бребана «французький службовець – один з найбільш 
вільних у світі. Він має більш широкі політичні свободи, ніж його зарубіжні 
колеги» [1, c.144]. У Франції державним службовцям гарантується право 
бути політично активними, у тому числі входити до політичних партій та 
рухів. Усі державні службовці, які перебувають на дійсній службі, мають 
право на свою політичну думку, але обмежені у способі її вираження. 
Ступінь суворості такого обмеження залежить від того, яку посаду займає 
державний службовець [5, c.88]; 

б) заборонний підхід – встановлення заборони вступати до 
політичних партій. Відповідно до Закону Польщі «Про цивільну службу» від 
2008 р. цивільним службовцям заборонено створювати політичні партії або 
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брати у них участь (ст. 78);  
в) комбінований підхід – досить поширений серед європейських 

держав та полягає у диференційованому наданні права (або 
встановленні заборони) службовцям бути членами політичних партій з 
огляду на ознаки, передбачені законом (так звані, критерії 
диференціації). Найчастіше такими ознаками є входження до 
керівництва партій (визначення права на членство в політичних партіях, 
проте крім зайняття посад у їх керівних органах) або ж належність особи 
до вищих категорій посад державної служби (закріплення права 
службовців бути членами політичних партій, за винятком представників 
вищого корпусу державної служби). Наведене пояснюється тим, що саме 
керівні державні службовці, з однієї сторони, є найбільш мотивованими 
до зайняття політичних посад (у парламенті, уряді та ін.), а з іншої – 
вони, маючи владні можливості, найчастіше стають об’єктом впливу з боку 
політичних сил [4, с. 1-8, 59-61, 125-132]. 

Комбінований підхід запроваджений у Чехії: «в період службових 
відносин особи, які належать до вищого корпусу державної служби, не 
можуть займати посаду в політичній партії або політичному русі» (§ 64 
Закону «Про службу державних службовців у адміністративних 
установах і про винагороду державних службовців та інших працівників 
адміністративних установ» від 2002 р.). Водночас, Закон Угорщини «Про 
правовий статус публічних службовців» від 1992 р. дозволяє виділити 
дещо інший критерій диференціації. У ньому закріплено, що публічні 
службовці не можуть займати посаду в політичній партії та не можуть 
діяти публічно від імені або в інтересах будь-якої партії за винятком участі 
службовця як кандидата у виборах до парламенту або місцевих органів (ст. 
21).  

У Румунії спостерігається поєднання критеріїв диференціації. 
Румунським державним службовцям дозволено бути членами політичних 
партій, за винятком зайняття в них керівних посад. Однак, для старших 
(вищих) державних службовців встановлена суворіша заборона – їм 
взагалі заборонено бути членами політичних партій [3, с.503]. У ст. 71 
Закону Кіпру «Про публічну службу» передбачено такі приписи: а) 
службовцю дозволяється бути звичайним членом будь-якої політичної 
партії за його вибором; б) кожен службовець має право вільно 
висловлювати свої погляди і переконання публічно або приватно, за 
умови, що він не робить цього в робочий час; в) забороняється брати 
участь в організації публічних зібрань чи інших заходах політичної партії, 
або спрямованих на просування політичних прагнень будь-якої особи чи 
партії, або виступати на таких зібраннях; г) службовцю забороняється, 
використовуючи своє становище, вчиняти такі дії, спрямовані на 
зарахування будь-якої особи до партії чи організації політичного характеру, 
або впливати на будь-яку особу на користь партії чи політика.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що за сучасних умов у 
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Європейському Союзі відсутні жорсткі вимоги щодо правообмежень 
партійної належності державних службовців як складової їх політичної 
неупередженості (нейтральності), що, своєю чергою, зумовлює обрання 
державами-членами власних моделей у цій сфері (від надання права до 
повної його заборони). Однак, вивчення законодавства держав-членів 
ЄС, а також норм «м’якого» права та практики ЄСПЛ свідчить, що 
своєрідним стандартом можна визначити те, що обрана модель 
правообмеження партійної належності державних службовців має 
узгоджуватись із базовою вимогою – необхідністю забезпечення 
належного виконання службовцями публічних функцій незалежно від 
модифікацій моделі за умови відсутності необґрунтованого обмеження 
прав службовців. За такого підходу, модель правообмеження службовців 
щодо членства у політичних партіях розглядається не ізольовано, а у 
взаємодоповненні з іншими складовими політичної неупередженості 
(нейтральності) державної служби, засобами їх забезпечення. 

 
Література 

1. Рацюк О. О. Засоби забезпечення принципу політичної 
нейтральності у професійній діяльності державних службовців: дис. ... 
канд. юрид. наук. Одеса, ОРІДУ. 2009. 223 с. 

2. Administration and Civil Service in 27 EU Member States. Paris: 
General Directorate for Public Administration and the Civil Service, 2008. 57 
p. 

3. Groza A. The Status of Civil Servants – Between Aspirations 
Towards Professional Excellence and Political Interference. Juridical Tribune. 
2018. Vol. 8. Issue 2. P. 502-514. 

4. Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective. The 
Quest for Control / Peters B. Guy et al. London: Routledge, 2004. 291 p. 

5. The Comparative Analysis of the Areas of the Civil Service Act in the 
Selected European Union Countries. Civil Service Sec., Ministry of the 
Interior. Prague, 2020. 226 p.  

 
Харченко М. В.,  

аспірант Запорізького національного університету 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗСУДУ СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ  

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ НАУЦІ 
 
Аналітичне опрацювання наукових джерел, які містять результати 

досліджень, що можуть стосуватись вивчення теоретичних та 
прикладних аспектів розсуду судді в адміністративному судочинстві, 
дозволить простежити ретроспективне становлення наукових поглядів 
на предмет дослідження. Слід наголосити, що спеціальної комплексної 
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монографічної праці, безпосередньо присвяченої дослідженню розсуду 
судді в адміністративному судочинстві, наразі у вітчизняній правовій 
доктрині немає. Однак, в той же час, слід відмітити наявність низки 
наукових робіт, результати яких повзанні із характеристикою поняття і 
сутності розсуду, адміністративним розсудом, процесуальним розсудом, 
проблемами його застосування, що свідчить про підвищений інтерес 
вчених-юристів до проблематики реалізації розсуду (в тому числі і щодо 
спеціального суб’єкта – судді) у різні роки. До того ж, варто брати до 
уваги, що перманентні реформаційні процеси у державі, вдосконалення і 
модернізація норм законодавства, перегляд положень правової 
доктрини, реальні вимоги часу обумовлюють нагальну потребу 
оновлення напрямків наукових спеціальних пошуків на підставі новітніх 
доктринальних здобутків та результатів нормотворчого і 
правозастосовчого процесів.  

З огляду на наявні доктринальні джерела, можна умовно 
характеризувати результати наукових розробок з проблематики розсуду 
судді в адміністративному судочинстві у двох напрямках:  

1) дослідження феномену розсуду взагалі, у тому числі в теоретико-
правому та окремих галузевих аспектах (що дозоляє здійснити загальний 
аналіз поняття, визначити ознаки, дослідити генезу наукових поглядів, 
з’ясувати структуру правової основи регулювання зазначених відносин, 
провести класифікаційний розподіл на види тощо); 

2) ресурс розсуду судді в адміністративному судочинстві з 
урахуванням результатів наукових досліджень вчених-фахівців у сфері 
адміністративного права та процесу (що дозволяє з’ясувати специфіку 
розсуду судді саме у визначеній сфері, виявити проблеми у 
правозастосуванні і сформулювати можливі шляхи їх подолання). 

Щодо першого напрямку наукових досліджень з проблематики 
розсуду, слід звернути увагу на досить широкий спектр наукових робіт, в 
яких досліджується відповідне питання з точки зору теорії права, зокрема 
щодо формування судової практики, тлумачення права судом, 
правозастосувального розсуду, зв’язку судового розсуду та аналогії 
права (в якості прикладу можна навести роботи авторів: Є.О. Звєрєв, 
С.С. Зміївська, М.В. Котенко, М.Б. Рісний, Т.В. Росік, С.В. Шевчук, С.М. 
Глубоченко, О.Г. Кобан, О.С. Копитова, С.В. Шмаленя та ін.). 
Продовжуючи аналіз змістовного наповнення наукових досліджень в 
межах умовно виокремленого першого напрямку, не можна оминути 
увагою і роботи, що присвячені особливостям розсуду, судового розсуду 
в окремих сферах (галузевих напрямках), зокрема:  

- сфера конституційного права та діяльності Конституційного Суду 
України – наукові роботи, що стосуються актів тлумачення 
Конституційного Суду України, інтерпретаційних актів, дискреції судді-
доповідача в конституційному провадженні (наприклад, роботи 
науковців: О. Ю. Водянніков, П.В. Волвенко, В.В. Гончаров, В.В. 
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Городовенко, Я.В. Горячек, О.Р. Дашковська, Г.С. Журавльова, Є.Л. 
Волков, Т.А. Занфірова, А.В. Айдинян, О.І. Кадикало, О.М. Ковальчук, М. 
В.Котенко, Д.Д. Лилак, І.О. Нікітіна, Л.М. Садула, Т.С. Хижняк, Л.В. 
Пішковці та ін. ); 

- сфера кримінального права та кримінального процесу – наукові 
праці з питань розсуду слідчого у кримінальному судочинстві України, 
окремої думки судді в кримінальному судочинстві, тлумачення і 
конкретизації кримінально-правової норми, кримінально-правової 
характеристики суддівського розсуду, розсуду у кримінальному процесі. 
Часто саме в дослідженнях кримінально-правового спрямування 
застосовується поняття «угляд» як синонім «розсуду» (автори: М.В. 
Багрій, О.С. Бісюк, Н.Р. Бобечко, О.В. Геселев, В.К. Грищук, В.С. Канцір, 
В. В. Кубинець, А.С. Макаренко, Є.О. Наливайко, О.А. Панасюк, О.П. 
Рябчинська, О.О. Торбас, С.В. Хилюк, Ю.М. Шмонько, О.О. Гущин, В.Г. 
Яворська та ін.); 

- сфера цивільного права та цивільного процесу – наукові праці 
щодо дискреційних повноважень суду при розгляді цивільних справ, ролі 
процесуальної активності та розсуду суду при встановленні істини у 
цивільному судочинстві, судової правотворчості в цивільному 
судочинстві та її меж, наукових підходів щодо виокремлення категорії 
розсуду в цивільному праві України, методологічних підходів до 
тлумачення цивільно-правових норм судом, розсуду у контексті 
диспозитивності в цивільному праві, тлумачення правочинів судом 
(роботи таких авторів як М.Б. Гарієвська, А.О. Завгородня, О.В. Колісник, 
О.І. Косаренко, М.П. Курило, Д.М. Ясинок, Л.А. Литовченко, В.П. Паліюк, 
Я.М.Романюк, С.О. Теньков, І.В. Турчин-Кукаріна, Т.В. Ющенко та ін.); 

- сфера господарського права і господарського процесу – роботи 
щодо судового розсуду у господарському процесі, окремої думки судді у 
господарському процесі, суддівського розсуду при доказуванні у 
господарському процесі, підстав судового розсуду при встановленні 
факту зловживання процесуальними правами у господарському процесі, 
тлумачення змісту правочину господарськими судами України (автори 
І.В. Булгакова, В.Д. Найфлейш, Т.В. Степанова, Л.М.Ніколенко, Ю.А. 
Ужакін, Г.В Ямпольський та ін.); 

- у сфері правосуддя та судоустрою (без галузевого поділу або 
приналежності) – з питань визначення змісту оціночних понять при 
здійсненні судового розсуду, добросовісності, розумності, 
справедливості судового розсуду, дискреції суду присяжних, 
особливостей застосування дискреційних правових норм, впливу 
суддівського розсуду на реалізацію процесуальних юридичних фактів, 
людиноцентричної дискреції судової влади, значення суддівського 
розсуду при здійсненні правосуддя, обґрунтованості застосування 
дискреційних повноважень у процесі організації правосуддя (роботи 
таких вчених як О.О. Бакалінська, В.В.Берч, Ю.М.Бисага, Г.В. Берченко, 
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О.Г. Братель, В.М. Ватаманюк, О.М. Гаврилюк, Л.Й. Катеринчук, В.В. 
Городовенко, П.Д. Гуйван та ін.). 

Щодо другого напрямку наукових досліджень, слід зауважити, що в 
адміністративно-правовому та адміністративно-процесуальному 
контексті розсуд також є об’єктом уваги вчених. Так, можна помітити 
також дещо «подвійний» підхід до дослідження питань розсуду серед 
вчених-адміністративістів: а) вивчення питань розсуду в 
адміністративних правовідносинах, виокремлення адміністративного 
розсуду, в тому числі у діяльності органів публічної адміністрації, 
дослідження інституту дискреції суб’єкта владних повноважень, 
проблеми визначення меж адміністративного розсуду, принципи 
адміністративного розсуду, природа і види адміністративного розсуду 
(наукові праці таких авторів як Н.А. Бааджи, В.М. Бевзенко, Т.І. Білоус-
Осінь, Ю.Є. Вовк, О.А. Дишлева, О.Л. Жильцов, А.В. Колчін, О.С. Лагода, 
В.О. Омелян, Г.В. Панова, Н.Б. Писаренко, С.А. Резанов, Г.Й. Ткач, Ю.І. 
Цвіркун, І.С. Шкурська та ін); та б) безпосередньо дослідження розсуду в 
адміністративному судочинстві, зокрема щодо процесуального розсуду 
касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, меж 
процесуального розсуду адміністративних судів, принципів тлумачення 
понять і категорій адміністративного судочинства, змісту процесуального 
розсуду адміністративного суду, механізму реалізації судового розсуду в 
адміністративному судочинстві, обсягу свободи та меж судового розсуду 
адміністративного суду, зміст процесуального розсуду адміністративного 
суду в різних інстанціях (роботи таких науковців як В.М. Бевзенко, О.В. 
Білоус, О.Г. Глухий, Ю.А Дорохіна, М.В. Коваль, І.О. Кравченко, В.А. 
Кузьменко, А.А. Нижний, О.М. Семеній, О.І. Сеньків, М.С. Сусак та ін.). 

Таким чином, на підставі аналізу доктринальних робіт, які можуть 
бути використані в якості підґрунтя для дослідження розсуду судді в 
адміністративному судочинстві, можна виокремити умовні напрямки 
такого дослідження: 1) наукові дослідження феномену розсуду взагалі, у 
тому числі в теоретико-правому та окремих галузевих аспектах (що 
дозоляє здійснити загальний аналіз поняття, визначити ознаки, 
дослідити генезу наукових поглядів, з’ясувати структуру правової основи 
регулювання зазначених відносин, провести класифікаційний розподіл 
на види тощо); 2) наукові дослідження ресурсу розсуду судді в 
адміністративному судочинстві з урахуванням результатів наукових 
досліджень вчених-фахівців у сфері адміністративного права та процесу 
(що дозволяє з’ясувати специфіку розсуду судді саме у визначеній сфері, 
виявити проблеми у правозастосуванні і сформулювати можливі шляхи 
їх подолання). Такі напрямки свідчать про посилення спеціалізації 
доктринальних досліджень – характеризується зосередженням уваги 
відносно окремих особливостей розсуду судді саме в адміністративному 
судочинстві, а тому таку спеціалізацію варто зберегти і посилити. 
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Хрустальова Ю. С., 
аспірантка Запорізького національного університету 

 
БАНКІВСЬКИЙ ФІНАСОВИЙ МОНІТОРИНГ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ 
 
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі – Закон № 361) 
передбачено дворівневу систему фінансового моніторингу в Україні: 
1) первинний фінансовий моніторинг; 2) державний фінансовий 
моніторинг [1, ст. 6]. Одними із суб’єктів первинного фінмоніторингу 
визнано банки, які зобов’язані у своїй діяльності застосовувати ризик-
орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, 
пов’язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави 
реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу 
(отримання) активів [1, ст. 7]. 

Отже, виникає питання щодо правової природи таких дій банків та 
їх регламентації. У попередніх дослідженнях нами доведено існування 
адміністративно-процедурного регулювання у банківській сфері  і ми 
вважаємо, що банківський фінансовий моніторинг є специфічним 
різновидом адміністративної процедури, оскільки: 1) має правовий 
характер та регламентується Законом № 361 та низкою підзаконних 
нормативно-правових актів; 2) вміщує норми, що регламентують як 
діяльність суб'єкта публічного управління, яким в цьому разі виступає 
банк, так і поведінку приватних осіб; 3) спрямований на прийняття 
адміністративного акта банком; 4) застосовується для вирішення 
конкретної адміністративної справи щодо конкретного клієнта банка; 5)  
має основним призначенням забезпечення захисту прав та законних 
інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної 
безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом; 6) тягне за собою настання зовнішніх наслідків, тобто 
прийняття адміністративного акта породжує права й обов'язки для осіб, 
які знаходяться поза системою публічного управління; 7) має, як 
правило, безспірний характер. 

Вважаємо, що здійснюваний банками первинний фінансовий 
моніторинг є функціональною, втручальною, неюрисдикційною 
адміністративною процедурою, оскільки законодавством України на 
банки покладено ообов’язок здійснення перевірки його клієнтів [1; 2 та 
ін.]. 

Належна перевірка - заходи, що включають: 1) ідентифікацію та 
верифікацію клієнта (його представника); 2) встановлення кінцевого 
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бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі 
отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що 
дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття 
заходів з верифікації його особи (за наявності); 3) встановлення 
(розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або 
проведення фінансової операції; 4) проведення на постійній основі 
моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що 
здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких 
фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому 
числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з 
фінансовими операціями); 5) забезпечення актуальності отриманих та 
існуючих документів, даних та інформації про клієнта [1, п. 35 ст. 1]. 

По-перше, банк до встановлення ділових відносин (проведення 
фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом має 
встановити (зрозуміти) мету та характер майбутніх ділових відносин або 
проведення фінансової операції на підставі отриманої від такого 
потенційного клієнта необхідної інформації. З цією метою банк, 
керуючись ризик-орієнтованим підходом, зокрема з'ясовує: 1) суть, 
масштаб та вид діяльності клієнта - юридичної особи, ФОП, трасту або 
іншого подібного правового утворення; 2) розмір доходів/соціальний 
стан клієнта - фізичної особи; 3) вид послуг/продуктів, за якими клієнт 
звертається до банку; 4) орієнтовний обсяг фінансових операцій, які 
планує проводити клієнт у банку. Метою таких дій банку є доведеність 
факту, що потенційний клієнт не є компанією-оболонкою, наслідком 
чого стає укладення договору з клієнтом на здійснення банківського 
обслуговування [2, дод. 1, п. 5].  

По-друге, в період банківського обслуговування кожен український 
банк зобов'язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта 
(отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього): а) 
не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є 
високим; б) не рідше одного разу на три роки, якщо ризик ділових 
відносин з клієнтом є середнім; в) не рідше одного разу на п'ять років - в 
інших випадках за умови відсутності підозр. Також банк зобов'язаний 
забезпечувати актуалізацію даних про клієнта також у разі: 
1) виявлення фактів наявності суттєвих змін у діяльності клієнта 
(зокрема в разі зміни КБВ, керівника, місцезнаходження юридичної 
особи, трасту, іншого подібного правового утворення, ФОП); 2) 
закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання 
недійсними поданих документів; 3) втрати чинності/обміну 
ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта); 
4) встановлення факту належності клієнта до політично значущої особи 
або члена  її сім'ї або особи, пов'язаної з політично значущою особою  
[2, дод. 1, п. 11, 14]. 



 

Актуальні виклики адміністративної реформи в Україні  
в умовах воєнного стану  30 червня 2022 р. 

91 

По-третє, для виявлення підозрілих фінансових операцій 
(діяльності) банк: 

1) проводить на постійній основі моніторинг ділових відносин із 
клієнтами та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких 
відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у банку 
інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профіль (у тому 
числі щодо відповідності фінансових операцій клієнта 
очікуваній/запланованій ним діяльності на етапі встановлення ділових 
відносин із банком); 

2) забезпечує автоматизований відбір незвичайних фінансових 
операцій (які, зокрема, є складними фінансовими операціями, 
незвичайно великими, проведеними в незвичний спосіб, не мають 
очевидної економічної чи законної мети, не відповідають фінансовому 
стану клієнта), запроваджуючи періодичний аналіз відповідними 
правилами/сценаріями всіх фінансових операцій клієнтів (зокрема 
щодня, щотижня, щомісяця, щокварталу); 

3) залучає необхідних працівників банку до здійснення аналізу 
фінансових операцій (у тому числі тих, що були виявлені за допомогою 
автоматизованих модулів) із делегуванням їм відповідних 
функціональних обов'язків та прав, проведення для них навчальних 
заходів таким чином, щоб такі працівники були здатні виявляти 
незвичну та підозрілу діяльність клієнтів; 

4) забезпечує функціонування належної процедури ескалації підозр 
працівниками банку, процедури їх оперативного розгляду 
уповноваженими працівниками банку, прийняття рішень про 
наявність/відсутність підозр за результатами аналізу [2, дод. 15, п. 3]. 

Банк зобов'язаний документувати всі заходи, вжиті ним щодо 
спростування/підтвердження своїх підозр під час здійснення аналізу 
фінансових операцій клієнтів (зокрема для встановлення мети та суті 
фінансових операцій, їх відповідності фінансовому стану та/або 
діяльності клієнта, установлення за потреби джерела коштів, пов'язаних 
з фінансовими операціями). У разі наявності фактів, що свідчать 
(можуть свідчити) про здійснення клієнтом підозрілих фінансових 
операцій (діяльності) або неможливості спростувати свої підозри за 
результатами вжитих заходів, банк залежно від обсягу таких фінансових 
операцій приймає рішення про надсилання повідомлення про підозрілі 
фінансові операції чи про підозрілу діяльність, та складає 
обґрунтований висновок щодо підозрілих фінансових операцій 
(діяльності), яке за своєю правовою природою є адміністративним 
актом, та надсилає його спеціально уповноваженому органу. 

Отже, вважаємо обгрунтованим вести мову про банківський 
фінансовий моніторинг як різновид адміністративної процедури та 
констатуємо складність такої процедури у зв’язку з поліваріантністю дій 
банку у цій сфері. 
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Чалабієва М. Р., 
к.ю.н., 

науковий співробітник НДІ державного будівництва  
та місцевого самоврядування НАПрН України 

 
ЦИФРОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
Сучасна демократизація публічної влади є найголовнішою 

передумовою трансформації класичної дефініції «адміністративна 
реформа». На сьогодні, сформовано інноваційний вимір взаємодії 
державної влади та суспільства, а цифрова трансформація – стала 
ефективним інструментом її практичної та оперативної реалізації на 
українських теренах. 

Важливо підкреслити, що головна мета реформації публічної влади 
– створити утопічну модель держави, яка існує для задоволення потреб 
кожного члена суспільства. Процес широкого впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у роботу державних органів має 
аналогічну ціль, та є абсолютно необхідною складовою такого 
реформування. 

Широкомасштабна війна в Україні стала складним викликом не 
тільки для кожного українця, але й для державних інституцій. Місцеве 
самоврядування фактично вийшло «на амбразуру», щоденно 
систематизуючи важливі процеси суспільного життя, вирішуючи насущні 
організаційні, гуманітарні та соціальні проблеми.  

Слід розуміти, що така ефективність місцевої влади можлива 
завдяки вже існуючого досвіду децентралізації, коли можновладці мають 
широкий функціональний спектр волевиявлення. Самостійність не 
найголовніший робочий важіль у цій ситуації, мова йде про соціальну 
організацію – субсидірність. Вважаємо, що права та свободи людини і 
громадянина є джерелом усіх прав та обов’язків суспільства. А для того, 
щоб виникаючі питання вирішувалися на самому  низькому рівні, слід 
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активно користуватися оптимізуючими практичними прийомами – 
інформаційно-технічними засобами. 

Таким чином, цифровізація публічного управління автоматично 
підвищила спроможність державних органів вирішувати складні завдання 
по забезпеченню життєдіяльності громади навіть у важких умовах 
воєнного часу. Діяльність територіальної громади прямо залежить від 
адаптивності влади до нових викликів та швидкого вироблення дієвих 
механізмів розв’язання складних нетипових ситуацій. 

Адміністративна реформа та цифровізація представлять собою 
узгоджену систему, результати функціонування якої є очевидними для 
кожного громадянина, особливо в умовах війни. 

Насамперед, слід звернути увагу на цифрові державні портали, які 
функціонально працюють 24/7, надаючи адміністративні послуги онлайн. 

Головним цифровим досягненням є масштабний проєкт «Дія. 
Державні послуги онлайн», який представляє собою єдиний портал 
державних послуг, що розроблений за ініціативою Президента України 
Володимира Зеленського та Міністерства цифрової трансформації 
України. Основна функція «Дії» – об’єднання даних з державних 
реєстрів, надання адміністративних послуг громадянам та діалог з 
населенням. 

Військова агресія російської федерації спричинила активну фазу 
внутрішньої та зовнішньої міграції українців. Тому з метою 
систематизації реєстру внутрішніх переселенців, була розроблена 
додаткова функція на порталі «Дія» та у однойменному мобільному 
додатку – замовлення довідки внутрішнього переселенця та 
оформлення фінансової допомоги. Вищеописана ініціатива суттєво 
полегшує життя місцевому самоврядуванню, яке усіляко підтримує та 
допомагає вимушеним переселенцям. Все це свідчить про високий 
рівень адаптивності та здібності до оперативного реагування на сучасні 
виклики, які спричиняє війна на українських теренах. 

Окрім хвилі малоконтрольованої міграції, росія щоденно завдає 
руйнувань громадській інфраструктурі. Населення України цілодобово 
потерпає від обстрілів країни-терориста: гинуть та страждають люди, 
руйнується майно. Задля реєстру завданих майнових збитків, державна 
влада ініціювала збір інформації за допомогою мобільного додатку «Дія» 
та цифрової платформи. Цей непростий процес включає заповнення 
громадянами уніфікованої форми, яка фіксує факт пошкодження чи 
зруйнування майна. На основі заявки формується електронний документ, 
що підтверджує обсяг збитків. Наразі процес компенсації та розрахунку 
вдосконалюється з метою усунення всіх недоліків та неточностей. 

Поряд з цим інформаційно-комунікаційна система та технічне 
забезпечення уже успішно довело рівень своєї ефективності. 
Безперебійне функціонування державних реєстрів, систем комунікації та 
програмних продуктів дозволили продуктивно та швидко вирішувати 
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проблеми публічного адміністрування.  
Кібернетична безпека завжди була пріоритетним напрямком 

державної політики, бо в Україні громадян захищають у двох вимірах: 
онлайн та оффлайн. Персональні дані громадян можуть стати ласим 
шматком для маніпуляції з боку як шахраїв, так і країни-агресора у 
гібридній війні. Таким чином, стабільність цифрових державних ресурсів 
будується на принципах конфіденційності, безпеки, цілісності та 
цілодобової доступності. 

В умовах війни дуже важливо відчувати підтримку партнерів та 
однодумців. Мова йде про активне цифрове міжнародне співробітництво, 
зокрема, щодо протидії дезінформації, захисту від кібернетичних атак та 
надання відсічі ворогу у гібридній війні. 

Завдяки Міністерству цифрової трансформації Україна заручилася 
допомогою Ілона Маска, який надав виняткову технологію супутникового 
інтернету – Starlink. Цифровізація публічної влади розпочинається ще на 
етапі елементарного забезпечення безперебійного доступу до «світової 
павутини» як населення, так і державних служб. Вищевказана система 
активно підтримує функціонування критичної інфраструктури України. 

Основна ціль цифровізації публічного управління – реалізація та 
забезпечення функціонування максимальної кількості державних послуг 
у дистанційному режимі. Водночас, органи державної влади та військові 
адміністрації, працюючи в ефективному тандемі, формують міцне 
підґрунтя для реалізації та забезпечення дії норм Конституції України та 
інших нормативно-правових актів, задля оборони та захисту населення, 
гарантування прав та інтересів громадян й сприяння економічного 
розвитку регіонів. 

Слід розуміти, що воєнний стан насамперед передбачає надання 
органам державної влади усіх необхідних повноважень для реалізації 
найголовнішої мети – відстоювання територіальної цілісності, 
забезпечення національної безпеки та придушення збройної агресії 
російської федерації.  

 
 

Чеченко К. О.,  
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

Запорізький національний університет 
 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ПРИНЦИПУ БЕЗКОРИСЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ ПОЛЬЩІ: СУМІЖНІ ЧИ ПРОТИЛЕЖНІ ТЕРМІНОПОНЯТТЯ 

 
Формування основоположних засад сфери сучасного державного 

управління відбувається тривай період часу, зокрема реформування та 
удосконалення українського інституту державної служби відбувається 
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відповідно до європейського шляху демократичного розвитку України. 
Національна система принципів державної служби охоплює й морально-
етичні цінності, одною з яких є доброчесність. З урахуванням того, що 
принцип доброчесності в Україні відноситься до стандартів поведінки 
державних службовців, викликає неабияких інтерес дослідження правил 
поведінки, що висуваються до представників державного сектору 
Республіки Польща, чи сформував законодавець систему правових 
принципів державної служби, чи існує у Польщі принцип доброчесності 
або є суміжне термінопоняття.  

Вітчизняний інститут державної служби у своїй діяльності функціонує 
відповідно до системи принципів визначених профільним нормативно-
правовим актом – Законом України «Про державну службу» № 889-VIII 
від 10.12.2015 року (далі ЗУ «Про державну службу»). Так, досліджуючи 
саме етичні засади державної служби, варто виділити принцип 
доброчесності як фундаментальну морально-етичну вимогу до особи 
державного службовця, яка тлумачиться «як спрямованість дій 
державного службовця на захист публічних інтересів та відмова 
державного службовця від превалювання приватного інтересу під час 
здійснення наданих йому повноважень» (п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про державну 
службу») [3]. Незважаючи на те, що доброчесність увійшла у систему 
принципів української державної служби відносно нещодавно, упевнено 
можна зазначити, що саме цей принцип набув особливого значення у 
національних правових приписах. 

Окрім вищезазначеного закону українське законодавство містить 
Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування затверджених Наказом Національного 
агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158 
(далі Загальні правила етичної поведінки), де обов’язок дотримання 
принципу доброчесності визначається більш деталізовано та 
однозначно: «виконувати свої посадові обов’язки якнайкраще, чесно і 
неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші 
погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність 
до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних, 
релігійних організацій, а також не допускати ухилення від прийняття 
рішень та відповідальності за свої дії (бездіяльність) та рішення»; 
також обов’язок діяти доброчесно полягає у наступному: «спрямовувати 
свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між 
приватними та публічними інтересами, уникати виникнення 
реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності; не 
використовувати службове становище в приватних інтересах чи в 
неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не 
використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з 
метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; не 
розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з 
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виконанням посадових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних 
осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим 
якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про 
інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до 
публічної інформації», крім випадків, установлених законом» [4]. Аналіз 
законодавчого тлумачення принципу доброчесності державної служби 
України дає змогу визначити, що політика доброчесності спрямована на 
вимогу державного службовця мати гідну етичну поведінку та виконувати 
посадові обов’язки чесно із дотримання законів, а найголовніше без 
будь-яких корупційних проявів. 

В умовах сучасного стану розбудови, поглиблення взаємовідносин 
між Україною та ЄС, перспектив української євроінтеграції заслуговує 
уваги дослідження службової поведінки такої європейської країни як 
Республіка Польща.  

У Польщі спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює 
правила організації та діяльності цивільної (державної) служби є Закон 
«Про цивільну службу» від 21.11.2008 року (Ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej), де частиною 10 ст. 15 встановлено, що вказівки 
щодо дотримання принципів цивільної служби та принципів етики 
корпусу цивільної служби визначає Прем'єр-міністр своїм 
розпорядженням [1]. Таким чином, етичні стандарти викладені в 
розпорядженні № 70 Прем'єр-міністра від 6 жовтня 2011 року про Керівні 
принципи дотримання принципів цивільної служби та про принципи етики 
корпусу цивільної служби (Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania 
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej) 
(далі Керівні принципи). З огляду на те, що у назві вищезазначеного 
документу міститься слово «zasad», тому доцільно звернутися до 
словника, у якому «Zasada» від пол. – принцип, засада (рідше) [6, c. 480]. 
Отже, § 1 розділу 1 Керівних принципів нормативно закріплює вичерпний 
перелік принципів, яких член цивільної служби має дотримуватися під 
час виконання своїх обов’язків. Серед усіх принципів варто окремо 
виділити «zasada bezinteresowności», де «Bezinteresowność» від пол. - 
безкорисливість, некорисливість [5, c. 48], так даний принцип (засаду) 
цивільної службу Польщі українською мовою можна перекласти як 
принцип безкорисливості.  

Польський законодавець закріпив сутність тлумачення принципу 
безкорисливості, встановивши, що член корпусу цивільної служби: 1) не 
приймає жодних вигод від осіб, які беруть участь у справах, що 
ведуться; 2) не приймає жодної форми оплати за публічні виступи, 
якщо вони пов'язані з займаною посадою; 3) звільняється з додаткової 
чи оплачуваної роботи, якщо подальше виконання додаткової чи 
оплачуваної роботи може негативно вплинути на справи, які 
виконуються в рамках службових обов’язків; 4) не проводить навчання, 
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якщо це може негативно вплинути на неупередженість 
розглядуваних справ [2]. Головним критерієм цього принципу можна 
назвати відсутність мети отримання власної матеріальної вигоди під час 
виконання посадових обов’язків, що з точку зору морально-етичних 
цінностей, є тотожнім до таких високих моральних якостей як чесність, 
непідкупність.  

Аналізуючи українську систему принципів державної служби та 
порівнюючи з польською, можна стверджувати про те, що принцип 
доброчесності державної служби України та принцип безкорисливості 
цивільної служби Польщі є суміжними термінопоняттями через наявність 
об’єднуючого фактору – служіння суспільним інтересам та народу, які 
супроводжуються відсутністю проявів корупції. Оскільки співвідношення 
обох принципів полягає у впровадженні антикорупційної політики 
європейського вектору розвитку державотворення у інститут державної 
(цивільної) служби. З огляду на це, цілком правильним вбачається 
законодавче закріплення у нормативно-правових актах і України і 
Республіки Польща морально-етичних цінностей сформованих саме у 
окрему систему принципів. Адже наявність фундаментальних принципів 
сприятиме належному та ефективному функціонуванню інституту 
державної служби у будь-якій демократичній країні.  
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ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА ЯК ОДНА  
З ОЗНАК ПІДГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
В адміністративно-правій доктрині можна виділити окремі позиції 

віднесення адміністративно-процедурного права до структурних 
елементів адміністративного процесу, до інститутів адміністративного 
права, або розглядати в якості окремої галузі права. Проте аналіз 
наявних наукових джерел дає можливість стверджувати, що 
виокремлення вищезазначеного структурного елемента системи 
адміністративного права як його підгалузі набуває все більше 
прихильників у наукової спільноти. Тому варто підтримати позицію тих 
вчених-адміністративістів, які вважають адміністративно-процедурне 
право все-таки «підгалуззю» сучасного адміністративного права та 
визначають його як «сукупність правових норм, що регламентують 
порядок прийняття нормативних актів, а також порядок вирішення 
адміністративних справ суб’єктами публічного адміністрування» [1, с. 24]. 

Д. С. Астахов, характеризуючи адміністративно-процедурне 
законодавство як зовнішню форму вираження адміністративно-
процедурного права, зазначає: «воно є множинним (за кількістю актів), 
різноманітним (за видами актів, які регламентують зазначені питання, 
при цьому серед них є законодавчі й підзаконні нормативно-правові 
акти), несистематизованим, із широкою сферою правового регулюючого 
впливу, з комплексним характером» [2, с. 69]. Саме ці характеристики і 
відображають специфіку сучасного вітчизняного адміністративно-
процедурного права, й ще раз підтверджують його підгалузевий 
характер. Тривалий час (більше 20 років) для адміністративно-
процедурних відносин притаманною була відсутність єдиного 
нормативно-правового акту, який би містив загальні засади 
адміністративних процедур і специфіку їх здійснення, однак це не 
означало відсутності адміністративно-процедурних норм взагалі у 
вітчизняному законодавстві. Так, найбільш яскравим прикладом 
нормативно-правового акту, який фіксує засади адміністративних 
процедур, часто називають Закон України від 02.10.1996 р. «Про 
звернення громадян», який закріплює право осіб звернутися до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів 



 

Актуальні виклики адміністративної реформи в Україні  
в умовах воєнного стану  30 червня 2022 р. 

99 

масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 
обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх 
статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 
інтересів та скаргою про їх порушення.  

І.О. Картузова та А.Ю. Осадчий до переліку джерел адміністративно-
процедурного права (а саме вони є зовнішніми формами вираження 
норм адміністративно-процедурного права) також відносять різноманітні 
нормативно-правові акти, серед яких і деякі положення Кодексу України 
про адміністративні правопорушення [1, с. 28-30]. Слід погодитися, що у 
частині регламентації процедури розгляду справ про адміністративні 
правопорушення КпАП України можна розглядати як джерело 
адміністративно-процедурного права України, за винятком тих випадків, 
коли справа розглядається судами. Це стосується випадків розгляду 
справ адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, 
селищних, міських рад; виконавчими комітетами (а в населених пунктах, 
де не створено виконавчих комітетів, – виконавчими органами, що 
виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад та їх 
посадовими особами, уповноваженими на те КпАП України; органами 
Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими органами 
(посадовими особами), уповноваженими на те КпАП України. Окремі 
процедурні норми передбачені також Митним кодексом України, 
Податковим кодексом України, Земельним кодексом України, Лісовим 
кодексом України, Водним кодексом України, Кодексом цивільного 
захисту України тощо.  

Окрему (значну за кількісними показниками) групу нормативно-
правових актів, які містять адміністративно-процедурні норми, 
становлять й законодавчі акти. Серед них (відразу слід зазначити, що це 
неповний вичерпний перелік, а лише можливі приклади): Закон України 
від 17.03.2011 р. «Про центральні органи виконавчої влади», який 
визначає засади організації, повноваження та порядок діяльності 
центральних органів виконавчої влади України; Закон України від 
06.09.2012 р. «Про адміністративні послуги», який визначає правові 
засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг; Закон України 
від 05.04.2007 р. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності», який визначає правові та організаційні 
засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів 
державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та 
відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення 
державного нагляду (контролю) тощо. 

Окрім законодавчих актів, адміністративно-процедурні норми містить 
й великий масив і підзаконних актів, зокрема: 1) постанови Кабінету 
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Міністрів України; 2) укази Президента України; 3) накази міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади; 4) розпорядження голів 
місцевих державних адміністрацій; 5) рішення виконавчих комітетів 
місцевих рад тощо. І навіть можна вести мову про «превалювання» 
підзаконної нормативної регламентації адміністративно-процедурних 
відносин. Враховуючи багатоманіття та численність суб’єктів публічної 
адміністрації, які є суб’єктами адміністративно-процедурних відносин, 
все багатоманіття самих адміністративних процедур, навіть складно 
уявити весь масив саме підзаконних нормативно-правових актів (накази, 
інструкції, розпорядження, рішення, постанови тощо). Саме їх кількісні 
показники, особливості змісту й впливають на практику їх застосування, 
істотно ускладнюючи її, створюючи колізії, підґрунтя для прояву 
суб’єктивного розсуду.  

І.В. Бойко, характеризуючи законодавство про адміністративну 
процедуру, цілком слушно зазначає, що «крім актів національного 
законодавства, слід сказати про акти Комітету міністрів Ради Європи, 
положення яких не є обов’язковими приписами для урядів держав-членів 
Ради Європи, проте мають рекомендаційний характер і визначають 
напрям розвитку законодавства країни [3, с. 18]. Серед таких актів: 
Резолюція (77) 31 Комітету міністрів про захист особи стосовно актів 
адміністративних органів влади, прийнята Комітетом міністрів 28.09.1977 
р.; Рекомендація № R (80) 2 Комітету міністрів державам-членам 
стосовно реалізації адміністративними органами влади дискреційних 
повноважень, прийнята Комітетом міністрів 11.03.1980 р.; Рекомендація 
№ R (87) 16 Комітету міністрів державам-членам стосовно 
адміністративних процедур, які впливають на права великої кількості 
осіб, прийнята Комітетом міністрів 17.09.1987 р.; Рекомендація Rec 
(2001) 9 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо 
альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами 
й сторонами – приватними особами. Такі документи називають актами 
«м’якого права», їх положення не є нормами права, але відіграють 
важливу роль у виробленні уявлень про принципи адміністративної 
процедури, основні права приватних осіб при здійсненні 
адміністративними органами дій, прийнятті рішень, спрямованих на 
реалізацію прав цих осіб чи виконання ними передбачених законом 
обов’язків [3, с. 18]. Варто підтримати І.В. Бойко у її твердженні й 
зазначити, що вказані положення цілком узгоджуються із положеннями 
сучасної адміністративно-правової науки щодо розуміння системи 
джерел адміністративного права [4, с. 96-119; 5] та джерел права в 
цілому. Про «м’яке» право як джерело (новітнє) адміністративного права, 
а отже і адміністративно-процедурного як його підгалузі вже зазначали у 
своїх роботах І.С. Гриценко, Т.О. Коломоєць, Р.С. Мельник, В.М. 
Бевзенко та ін.  

А.М. Школик у своєму дослідженні характеризує існуюче 
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адміністративно-процедурне законодавство України (станом на 2021 
р.) як «не надто систематизовану сукупність нормативно-правових актів 
із різним вмістом адміністративно-процедурних норм. Стверджується, що 
такий стан зумовлений у нашій державі історичними передумовами 
становлення науки адміністративного права й формування відповідного 
законодавства. Адже в Україні фактично до кінця минулого тисячоліття 
доктринальні напрацювання у сфері адміністративного права базувалися 
переважно на надбаннях радянської правової доктрини, у якій право 
адміністративної процедури (або в широкому розумінні 
адміністративного процесу) не належало до найрозвинутіших порівняно з 
кримінальним чи цивільним процесом. До того ж за ключовими 
категоріями адміністративної процедури не було досягнуто консенсусу 
серед провідних представників адміністративно-правової науки, що 
також негативно впливало на еволюцію відповідного законодавства» [6, 
с. 9]. 

Так питання розробки і прийняття єдиного акту у сфері 
адміністративних процедур, який би відігравав роль «базового» джерела 
обговорювалось і опрацьовувалось протягом досить тривалого часу. 
Розглядаючи це питання, не можна оминути увагою законопроектну 
роботу у цій сфері. Аналізуючи дослідження В.П. Тимощука [7, с. 22-28], 
слід зазначити, що вперше завдання з розробки законопроекту «Про 
адміністративну процедуру» в Україні (у попередній період він мав назву 
– проект Адміністративно-процедурного кодексу України) було 
сформульоване у Концепції адміністративної реформи 1998 р. З 1999 р. 
у Міністерстві юстиції України була утворена робоча групи для підготовки 
цього законопроекту, науковим керівником якої був професор В.Б. 
Авер’янов (до 2010 р.), у 2008 р. законопроект навіть було внесено до 
парламенту, і у 2009 р. не вистачило лише кількох голосів для його 
ухвалення у І читанні. У 2014 р. робоча група Мін’юсту України вкотре 
активізувала свої зусилля. Було проведено черговий «раунд» 
доопрацювання, у тому числі й із залученням німецьких експертів. Цей 
законопроект було внесено до числа пріоритетних і в українських 
документах державної політики (коаліційні угоди, програми діяльності 
Уряду тощо), і в міжнародних зобов’язаннях (зокрема, у Контракті про 
розбудову держави з ЄС). Відповідна законотворча діяльність 
продовжувалась і у 2015 р., 2018 р., 2020 р. Окремо варто наголосити на 
підготовці та виданні досить новаційного джерела – Науково-практичного 
коментаря до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру», 
підготовленого авторським колективом, за загальною редакцією В.П. 
Тимощука (2019 р. ) [8]. Це вперше в історії України, коли науково-
практичний коментар видається щодо проекту Закону України. Таким 
чином, можна стверджувати, що давно вже назріла потреба у прийнятті 
єдиного нормативно-правового акту, який би уніфікував і закріпив 
загальні положення адміністративних процедур, особливості їх 
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здійснення, базовий термінологічний апарат, єдиний алгоритм для їх 
реалізації, усунути розпорошеність джерел адміністративно-
процедурного права. Ефективним результатом такої роботи варто 
вважати прийняття Закону України від 17.02.2022 р. «Про 
адміністративну процедуру» [9], який набуде чинності 15.12.2023 р. і 
регулюватиме відносини органів виконавчої влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб, інших суб’єктів, які відповідно до закону уповноважені 
здійснювати функції публічної адміністрації, з фізичними та юридичними 
особами щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у дусі 
визначеної Конституцією України демократичної та правової держави та 
з метою забезпечення права і закону, а також зобов’язання держави 
забезпечувати і захищати права, свободи чи законні інтереси людини і 
громадянина. 

Таким чином, досліджуючи положення доктринальних джерел щодо 
визначення адміністративно-процедурного права, його сутності, місця і 
ролі, слід запропонувати його визначити: адміністративно-процедурне 
право – це підгалузь адміністративного права, сукупність правових норм, 
що регламентують порядок вирішення органами публічного 
адміністрування індивідуальних адміністративних справ з метою 
сприяння реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб. Отже, наявність своєрідного предмета правового 
регулювання із характерною видовою ознакою, використання методу 
адміністративного права для регулювання відповідних суспільних 
відносин та існування специфічної джерельної бази дає підстави 
стверджувати, що адміністративно-процедурне право є саме підгалуззю 
адміністративного права.  Серед особливостей адміністративно-
процедурного права слід виокремити такі: 1) це структурний елемент 
системи адміністративного права, а саме – його підгалузь; 2) є 
сукупністю правових норм, які регулюють суспільні відносини у публічній 
сфері – сфері діяльності органів публічного адміністрування, й 
зорієнтовані на забезпечення реалізації публічного інтересу; 3) має 
власну структуру, яка охоплює сукупність норм, які визначають засади 
різноманітних адміністративних процедур; 4) характерною є наявність 
спеціального суб’єкта у відносинах – органів публічного адміністрування і 
одночасно відсутність такого суб’єкту як адміністративний суд або інший 
суд; 5) розмаїття та розгалуженість джерельної бази й наявність 
спеціального закону, який закріплює базові положення. 
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