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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ  
ПРАВОВОЇ РІВНОСТІ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND CONSEQUENCES OF  
THE POLITICS OF LEGAL EQUALITY BETWEEN MEN AND WOMEN

Анотація. У статті розглядається міжнародний досвід реалізації гендерної політики. Відповідно до напряму науко-
вої статті, гендерна політика розглядається як певний адміністративний механізм, який регулює суспільні відносини 
управлінського характеру, що виникають з метою публічного забезпечення прав та свобод чоловічих та жіночих гендер-
них моделей. Висвітлюються наслідки впровадження ефективних інституційних механізмів гендерної політики світової 
спільноти. Основний акцент автор здійснив на суб’єктах реалізації й нормативно- правових актах, які є фундаментом 
системи гендерної політики. Протягом дослідження світового досвіду, визначено найефективніші моделі впровадження 
механізму розв’язання гендерного питання.

За приклад були взяти такі країни як Ісландія, Республіка Руанда та Республіка Казахстан. Кожна із цих держав від-
різняється побудовою свого суспільства та методами досягнення гендерної рівності.

Можна констатувати, що проведення ефективної гендерної політики наразі є важливим напрямом діяльності кожної 
демократичної держави. Під час дослідження, було визначено, що гендерною політикою є механізм за допомогою якого 
уряд визначає пріоритетні заходи та завдання в питанні боротьби зі стійкою гендерною дискримінацією. Гендерні від-
мінності не повинні негативно впливати на умови життя чоловіків і жінок, спричиняти дискримінацію. Права чоловіка 
і жінки, як і рівність між ними, потребують постійного захисту, охорони та зміцнення. З цією метою, у світі усталеною є 
практика формування специфічної законодавчої бази та створення національного механізму регулювання гендерного 
питання з метою реалізації внутрішньодержавної гендерної політики.

Ключові слова: гендер, гендерна політика, гендерна модель, гендерна рівність, дискримінація, праця, сім’я, гендер-
ний механізм, гендерний розрив.

Summary. The article considers the international experience of gender policy implementation. According to the direction 
of the scientific article, gender policy is considered as a certain administrative mechanism that regulates public relations of 
a managerial nature, which arise in order to publicly ensure the rights and freedoms of male and female gender models. The 
consequences of the implementation of effective institutional mechanisms of gender policy of the world community are cov-
ered. The main emphasis of the author was on the subjects of implementation and regulations, which are the foundation of the 
gender policy system. During the study of world experience, the most effective models of implementation of the mechanism for 
addressing the gender issue were identified.

As an example we took countries like Iceland, the Republic of Rwanda and the Republic of Kazakhstan. Each of these coun-
tries differs in the society’s construction and methods of achieving the gender equality.

It can be stated that the implementation of an effective gender policy is currently an important area of activity of every 
democratic country. During the research we have identified that gender policy is the mechanism by which the government 
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determines the priority actions and tasks in the fight against persistent gender discrimination. The gender differences should 
not negatively affect the living conditions of men and women, causing discrimination. The rights of men and women, as well as 
equality between them, need constant protection, defend and strengthening. For this purpose, the world has a well-established 
practice to form a specific legal framework and create a national mechanism for gender issues’ regulation in order to implement 
domestic gender policy.

Key words: gender, gender policy, gender model, gender equality, discrimination, work, family, gender mechanism, gender gap.

Постановка проблеми. Розвиток світової спіль-
ноти в напрямку демократизації та гуманізації 

передбачає забезпечення рівних прав та свобод 
для всього суспільства. Одним із найважливіших 
принципів побудови сучасної держави заведено 
вважати принцип рівності. Фактично він закріплює 
рівність всіх людей, незалежно від їх особливостей. 
Однією з таких особливостей є стать людини, яка 
іноді стає перешкодою для реалізації суб’єктивних 
прав та свобод. Виходячи з цього, одним із завдань 
сучасних демократичних країн є побудова стійкого 
механізму, що забезпечив би рівні можливості для 
всього населення, незалежно від статі людини. Цей 
механізм здобуває свій зовнішній прояв у вигляді 
гендерної політики держави.

Дослідження міжнародного досвіду гендерної 
політики має виключне значення для України. 
Так, наприклад, до найвпливовіших факторів слід 
віднести:

1) Необхідність розбудови правової демократич-
ної держави. Важливою умовою для цього проце-
су є забезпечення для чоловіків і жінок рівних 
умов реалізації своїх прав та свобод у суспільно- 
політичному, економічному, культурному та гро-
мадському житті.

2) Ведення ефективної гендерної політики є 
важливою частиною економічного розвитку краї-
ни, який в Україні реалізовано недостатньо. Про 
це свідчить і досвід інших країн. Так, річне еко-
номічне зростання України може прискоритись 
на 7% (7,53 млрд. дол.), якщо рівень зайнятості 
жінок буде дорівнювати рівню зайнятості чоло-
віків, та на 9% (10,83 млрд. дол.), якщо рівень 
зайнятості жінок стане таким, як у Швеції (80%). 
Для України є характерним досить низький рі-
вень жіночої зайнятості, а саме — 45,4%, коли 
для чоловіків він становить майже 60%. Ця си-
туації ускладнюється і розміром оплати жіночої 
праці, який менше на 20% в порівнянні з роз-
міром оплати праці чоловіків. Це зумовлено та-
кож тим, що жінки зазвичай виконують більше 
неоплачуваної праці по дому, витрачають час на 
догляд за дітьми, мають проблеми з працевлаш-
туванням після народження дитини або під час 
вагітності [1, с. 10].

Якісне запровадження гендерної політики 
у внутрішню організацію загального курсу дер-
жавної політики та її ефективне забезпечення ор-
ганами державної влади є обов’язковою умовою 
для реалізації чоловіками та жінками їх суб’єк-
тивних прав та свобод. Це й обумовлює актуаль-
ність теми наукової статті, визначає її мету та 
завдання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі 
сторони обраної теми наукової статті були відо-
бражені у працях Н. Аніщука, Ю. Івченко, Л. Го-
нюкова, М. Крочук, Н. Болотіної, О. Вороніної, 
Л. Кобелянської, М. А. Кашиної, Н. Оніщенко, 
Г. Жуковської та ін. Зазначені автори проводять 
аналіз на предмет того, як ті чи інші рішення 
правлячої верхівки іноземних держав впливають 
на політику рівності на їхніх територіях. Однак, 
на сьогоднішній день це питання перебуває у по-
стійній динаміці, що потребує періодичного ново-
го аналізу.

Формулювання цілей статті передбачає вико-
нання низки завдань, а саме — висвітлити сут-
ність гендерної політики та її зміст, проаналі-
зувати законодавчу базу та суб’єктів реалізації, 
висвітлити наслідки запровадження механізму 
формування та реалізації гендерної політики на 
прикладі світової спільноти.

Виклад основного матеріалу. Ціль гендерної 
політики полягає в досягнення фактичної ген-
дерної рівності. Вона означає, що всі люди, не-
залежно від обмежень, які накладаються на них 
як результат гендерних стереотипів, повинні мати 
змогу вільно реалізовувати власні можливості.

Виходячи з вищезазначеного, для досягнення 
фактичної гендерної рівності, досить поширеною 
є практика застосування спеціального механізму 
політичної компенсації, який виступає реаліза-
тором внутрішньодержавної гендерної політики. 
Проте варто звернути уваги на те, що цей меха-
нізм не є єдиним способом розв’язання гендерного 
питання. Тому, для глибшого дослідження гендер-
ної політики, у межах даної статті ми розгляда-
ємо досвід її формування та реалізації в окремих 
країнах. Як приклад було взято Ісландію, Руанду 
та Казахстан.
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Вже 12-й рік поспіль лідером за показниками 
«Індексу глобального гендерного розриву» є Іс-
ландія (цей індекс призначений для вимірювання 
реального рівноправ’я між представниками обох 
статей). Тому вважаю, що доречно буде розгляну-
ти першою досвід тієї країни, яка найуспішніше 
реалізовує національну гендерну політику [2, c. 6].

Загальновизнаним є факт того, що гендерне за-
конодавство Ісландії знаходиться на досить висо-
кому рівні. В останній час приймається все більше 
і більше нормативно- правових актів, направлених 
на врегулювання гендерної проблеми. Починаючи 
з середини XX століття, ісландський законода-
вець активно намагається зрівняти оплату праці 
чоловіків та жінок. Для досягнення поставленої 
цілі, в Ісландії було прийнято Закон «Про рівну 
оплату праці» 1961 року, Закон «Про рівноправ-
ність жінок і чоловіків» 1976 року, Закон «Про 
рівний статус та рівні права жінок і чоловіків» 
2008 року та доповнення, додане до закону у 2017 
році: Закон «Про сертифікацію рівної оплати пра-
ці відповідно до стандарту рівної оплати праці», 
введеного у 2012 році. А у 2018 році було затвер-
джено законопроект про подолання гендерної не-
рівності в заробітній платні, який у міжнародній 
спільноті отримав «статус» революційного [3, c. 
20–22]. Його новація полягає в тому, що тепер 
ісландські компанії мають самостійно продемон-
струвати прозорість посад і механізму формування 
заробітної платні та довести, що вони доклада-
ють зусиль для врегулювання гендерного питання. 
Відмінність ісландської моделі від інших полягає 
в тому, що тепер керівництво компаній повинно 
доводити що забезпечує справедливу оплату праці, 
а не незадоволений співробітник.

Закріпленню фактичної гендерної рівності спри-
яли зміни до Закону «Про декретну відпустку» від 
2000 року, в результаті яких батьки отримують на 
двох 9 місяців відпустки на двох, при чому кожен 
з них повинен взяти не менше 3-х місяців (у 2001 
році розмір відпустки було пропорційно збільше-
но). В результаті, більш як 90% ісландських чо-
ловіків ідуть у відпустку, щоб доглядати за своєю 
дитиною, що сприяє її повноцінному вихованню. 
Варто зауважити, що в Україні можливість надан-
ня одноразової відпустки для догляду за дитиною 
батьку було забезпечено лише у 2021 році (у роз-
мірі 14 календарних днів) [див. 4].

Окрім декларування фактичної гендерної рів-
ності, в Ісландії сформована розгалужена система 
органів державної влади, що запроваджує поло-
ження нормативно- правових актів в життя. Вер-
хівку цієї системи посідає Міністр соціальних 

справ Ісландії, до компетенції якого відноситься 
запобігання гендерної дискримінації. Наступним 
елементом системи є Центр гендерної рівності 
(The Centre for Gender Equality), який здійснює 
моніторинг законодавства та розробляє політич-
ні програми у сфері гендерної рівності. Також 
центр зобов’язаний забезпечувати формування та 
реалізацію гендерно- освітнього елементу у діяль-
ності органів державної влади, громадськості та 
суспільства загалом. Центр уповноважений про-
тидіяти дискримінації за ознакою статі та гендер-
ним стереотипам на ринку праці. Центр гендерної 
рівності є ініціатором спеціальних проєктів, що 
стосуються питання гендерної рівності.

Наступним органом у сфері реалізації полі-
тики у сфері гендерної рівності є Комітет з роз-
гляду скарг щодо порушення гендерної рівності 
(The Gender Equality Complaints Committee). Він 
здійснює свою діяльність шляхом розгляду скарг 
у випадках порушення законодавства. До його 
складу входять три юристи, яких призначає мі-
ністр соціальних справ. Комітет приймає скарги 
від фізичних та юридичних осіб та організацій 
інших типів.

До цієї системи також відноситься Рада з пи-
тань гендерної рівності (The Council for Gender 
Equality). Вона складається з одинадцяти пред-
ставників жіночих організацій, учасників ринку 
праці та представників органів місцевого само-
врядування. Діяльність ради зосереджена навко-
ло питань, пов’язаних з гендерною рівністю і має 
переважно консультативний характер. Також до 
компетенції Ради з питань гендерної рівності на-
лежить організація Форуму гендерної рівності, ос-
новним завдання якого є обговорення актуальних 
питань з дотримання рівних прав та можливостей 
для жінок та чоловіків у Ісландії.

Цікавою особливістю складу суб’єктів ісланд-
ського механізму є те, що для реалізації гендерної 
політики у кожному міністерстві закріплена по-
сада експерта з питань гендерної рівності, кожен 
з яких відповідає за інтеграцію гендерної пробле-
матики та питання гендерної рівності у відповід-
ній політичній сфері.

Проаналізувавши Global Gender Gap Report за 
останні роки, варто звернути увагу на те, що у де-
сятці «лідерів» рейтингу впевнено закріпилась 
Республіка Руанда. Руанда — це невелика краї-
на у східній Африці, що не має виходу до моря, 
а 90% населення якої зайнято в аграрному секторі 
господарства. Варто зазначити, що країна у 1962 
роки тільки перестала бути колонією, здобувши 
незалежність від Бельгії, в той самий час, коли за 
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рік до цього Ісландія вже прийняла Закон «Про 
рівну оплату праці» і проводила активну політи-
ку забезпечення гендерної рівності. Своєю чергою, 
постійні конфлікти всередині країни, економічна 
відсталість країни та віддаленість від «світових де-
мократичних центрів» мали б сприяти посиленню 
різних видів дискримінації, включаючи й гендер-
ну. Проте сталося навпаки, після геноциду тутсі, 
який стався в 1994 році в Руанді, у цій країни ак-
тивізувалась ідея рівності, що активно розвиваєть-
ся і по наш час. Завдяки низці законів, ефектив-
ній політиці та політичним механізмам, які були 
введені в життя, Руанда зробила безпрецедентний 
прогрес у забезпеченні гендерної рівності та роз-
ширенні прав і можливостей жінок [5]. Більшість 
законів було переглянуто та внесено велику кіль-
кість змін з метою створення такого суспільства, 
що відповідає принципам гендерної рівності.

Найвищу юридичну силу у Республіці Руанда, 
як і в більшості сучасних країн, має Конституція. 
Прийнято її було 30 травня 1991 року й окрему 
увагу в ній було приділено гендерному питанню. 
Перші згадки необхідності гендерної рівності за-
кріплено у Преамбулі Конституції. Так, відповід-
но до десятого пункту — Руанда прагне забезпе-
чити рівні права між жінками та чоловіками без 
шкоди принципам гендерної рівності та взаємодо-
повнюваності у національному масштабі розвитку 
[6]. Це положення свідчить про визнання важ-
ливості проведення гендерної політики, механізм 
якої регулюється національними та міжнародни-
ми нормативно- правовими актами.

Уряд Руанди також побудовано с урахуван-
ня гендерної справедливості, що реалізовується 
шляхом впровадження гендерного квотування. 
Механізмом його запровадження є конституційне 
положення, що проявляється у резервуванні місць 
у парламенті з визначенням пропорцій в консти-
туційних нормах. За змістом 82 статті Конститу-
ції Руанди: До складу Сенату входять двадцять 
шість (26) членів, які виконують свої повноважен-
ня строком на вісім років (8) і принаймні трид-
цять відсотків (30%) з них — жінки. Більш того, 
забезпечення рівності чоловіків та жінок є одним 
з основних принципів якими мають керуватися 
політичні організації під час проведення своєї ді-
яльності [6].

Варто зазначити, що Руанда також приєднала-
ся до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискри-
мінації щодо жінок від 1 травня 1980 р., учасни-
ком якої є й України. В результаті цього, урядом 
Руанди було імплементовано положення про те, 
що вони зобов’язуються всіма відповідними захо-

дами здійснювати політику ліквідації дискримі-
нації щодо жінок, тому вони мають:
 • включити принцип рівноправності чоловіків 
і жінок у свої національні конституції або інше 
відповідне законодавство;

 • встановити юридичний захист прав жінок на 
рівній основі з чоловіками;

 • утримуватися від вчинення будь-яких дискри-
мінаційних актів або дій щодо жінок;

 • вживати всіх відповідних заходів для ліквіда-
ції дискримінації щодо жінок з боку будь-якої 
особи, організації або підприємства тощо [7].
Для втілення положень гендерного законодав-

ства у життя, у Руанді створено розгалужений 
національний механізм. До нього відносяться Мі-
ністерство з просування гендеру та сім’ї, Націо-
нальна жіноча рада, Офіс моніторингу гендерних 
питань та Парламентський форум жінок Руанди.

Центральним у цій системі є Міністерство 
з просування гендеру та сім’ї. Міністерство ген-
дерної політики та сприяння сім’ї — це централь-
на державна установа, уповноважена забезпе-
чувати стратегічну координацію впровадження 
національної політики, стратегій та програм щодо 
сприяння захисту сім’ї, статі та захисту прав ді-
тей, щоб полегшити їх інтеграцію у суспільно- 
економічне та політичне життя Руанди. Його го-
ловною метою є сприяння формуванню гендерної 
рівності в Руанді та популяризації відповідного 
політичного напряму на національному та міжна-
ціональному рівнях. Воно контролює всі процесі, 
які мають на меті сприяння гендерній рівності. 
До його структури входить Підрозділ з просуван-
ня гендеру, який забезпечує його функціонування 
в даному напрямку.

Згідно з Mission and Vision of The Ministry of 
Gender and Family Promotion, до завдань Мініс-
терства належить:
 • гарантування безпечного середовища для усіх 
членів сім’ї;

 • розширення можливостей жінок і дівчат;
 • боротьба з дискримінацією та за гендерну рів-
ність;

 • викорінення гендерно зумовленого насильства;
 • підкріплення єдності сім’ї та позитивного ви-
ховання [8].
Заслуговує на окрему увагу і Національна 

жіноча рада. Рада — це орган, заснований Кон-
ституцією, що має своїм завданням формуванні 
потенціалу жінок та забезпеченні їх участі у наці-
ональному розвитку шляхом адвокації та соціаль-
ної мобілізації. Свою діяльність вони здійснюють 
наступними способами:
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1) залучення жінок до участі у національних про-
грамах розвитку,

2) сприяння нарощуванню потенціалу жінок у різ-
них сферах,

3) наголошення на необхідності розв’язання жі-
ночих проблем
Завершаючи структурний аналіз механізму 

реалізації гендерної політики Руанди, приділимо 
увагу Офісу гендерного моніторингу. Його роль 
переважно є консультативною та полягає у виро-
бленні комплексної системи моніторингу та оцінки, 
розробці інструментів моніторингу та оцінки для 
включення гендерної проблематики, розробленні 
відповідних методичних рекомендацій для держав-
них службовців та інших учасників відповідного 
політичного інституту. Наприклад, саме цей орган 
розробляє Gender Equality Strategy (Стратегію ген-
дерної рівності) [див. 9], що становить собою фунда-
мент для проведення гендерної політики в Руанді.

Для того, щоб результати доcлідження були 
більш актуальними для України, розглянемо ре-
алізацію гендерної політики в Казахстані. Моти-
вовано це тим, що Україна та Казахстан є досить 
схожими за правовою культурою і відносяться до 
романо- германської правової сім’ї, а тому цей дос-
від може бути ефективно імплементовано в укра-
їнський гендерний механізм.

Основним законом Казахстану є Конституція, 
що була прийнята 30 серпня 1995 року. Відпо-
відно до її положень, а саме, ч. 2 ст. 14 Консти-
туції Казахстану — «Ніхто не може піддаватися 
будь-якої дискримінації за ознакою походження, 
соціального, посадового і майнового стану, статі, 
раси, національності, мови, ставлення до релігії, 
переконань, місця проживання або з будь-яких 
інших обставин» [10].

Це нормативне положення виступає фундамен-
том для боротьби з гендерною нерівністю у країни. 
З цією метою у Казахстані було інституційовано 
гендерний механізм, що діє як на центральному, 
так і на місцевому рівнях.

Положення Конституції про недопущення 
дискримінації конкретизуються у галузевих на-
ціональних законах. Центральним нормативно- 
правовим актом, що формує гендерну політику 
в Казахстані, є Закон Республіки Казахстан від 
8 грудня 2009 року «Про державні гарантії рів-
них прав і рівних можливостей чоловіків і жі-
нок» (зі змінами від 2020 року). Ним регулюється 
низка сфер суспільного життя, які можуть зазна-
ти впливу гендерних стереотипів та порушити 
можливість реалізації суб’єктивних прав. Так, 
наприклад, Закон гарантує чоловікам і жінкам 

рівні права і рівні можливості у сфері трудових 
відносин, в тому числі: рівні умови при укладанні 
трудового договору, рівний доступ до вакантних 
робочих місць та в питаннях підвищення квалі-
фікації, перепідготовки й підвищення на службі.

За положеннями статті 5 вищезазначеного За-
кону — органами та посадовими особами, які здій-
снюють діяльність у сфері забезпечення рівних 
прав та рівних можливостей чоловіків і жінок, є:
1) Президент Республіки Казахстан;
2) Уряд Республіки Казахстан;
3) центральні виконавчі органи в межах своєї ком-

петенції;
4) місцеві виконавчі органи областей, міст респу-

бліканського значення в межах своєї компетен-
ції [11].
Варто звернути увагу на те, що окрім органів 

загальної компетенції в Казахстані діє розвину-
та структура спеціальних органів, до компетенції 
яких відноситься виключно гендерна проблема-
тика. Центральним органом, що формує та реа-
лізовує гендерну політику є Національна комісія 
у справах жінок та сімейно- демографічної політи-
ки. Комісія є консультативним органом при Пре-
зиденті Республіки та підпорядковується йому. 
Секретаріат комісії знаходиться при Адміністра-
ції Президента. Основною функцією Комісії є 
вироблення рекомендацій щодо визначення прі-
оритетів, формування та реалізації комплексної 
державної політики щодо сім’ї, рівності жінок 
і чоловіків з урахуванням регіональних особли-
востей та участь в розробці концепцій і програм 
державної політики у справах сім’ї, жінок і дітей.

Національна комісія складається з 23 постій-
них членів, яких призначає Президент. Комісію 
очолює Державний Секретар, а до її складу вхо-
дять депутати, представники державних органів, 
національні компанії, викладачі, ділові жінки та 
представники громадянського суспільства. Робо-
та Національної комісії здійснюється через її Се-
кретаріат, який діє згідно з указом Президента. 
Його діяльність включає розробку плану роботи 
Національної комісії, підготовку звітів про діяль-
ність Національної комісії, підготовку планів дій 
і моніторинг здійснення національної політики 
рівності чоловіків і жінок.

Виходячи зі світового досвіду, просування 
гендерної рівності — це індивідуальна та колек-
тивний обов’язок всіх міністерств, державних ві-
домств і державних службовців, від технічного 
до керівного рівня. З цією метою у Казахстані 
існують координатори з гендерних питань, від-
повідальні за реалізацію гендерної політики, які 
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прикріплені до центральних державних органів. 
Більш того, в додаток до центральних органів 
влади, у всіх регіонах Казахстану, а також в мі-
стах Астана та Алмати, передбачені регіональні 
комісії, що підкоряються главам місцевих органів 
виконавчої влади.

Варто наголосити на тому, що Республіка Ка-
захстан за останні двадцять років прийняла ве-
лику кількість законів і виробила такі державні 
заходи, які стали ключовою умовою збільшення 
участі жінок у державній діяльності. Проте ме-
ханізм має велику кількість прогалин, що свід-
чить про потребу його модифікації. Наприклад, 
Національна комісія у справах жінок та сімейно- 
демографічної політики наголошує на недостат-
ності узгодженості та координації завдань і по-
вноважень співробітників галузевих міністерств, 
зайнятих реалізацією Гендерної стратегії, з ро-
ботою Національної комісії, а також з роботою 
інших підрозділів Адміністрації Президента.

Згідно з проведеним ОЕСР у 2014 році дослі-
дження центрального уряду в Казахстані, на рів-
ні міністерств залишаються недоліки, включаючи 
відсутність автономії, аналізу заходів державної 
політики та дослідницького потенціалу. Напри-

клад, на думку ряду респондентів у сфері дер-
жавного управління, міністерства надають досить 
обмежений вплив на формування національної 
гендерної політики [12, с. 79].

Висновки. Найбільш поширеною є практика 
політичної компенсації, в межах якої жінкам на-
даються додаткові квоти, створюються спеціальні 
органи державної влади, до компетенції яких від-
носиться розв’язання питань гендерної нерівності 
(наприклад, Національні ради з питань сім’ї, ін-
ститут омбудсмена, консультативні центри, цен-
три моніторингу тощо).

Виходячи з отриманих результатів нашого до-
слідження, можна дійти висновку, що гендерна 
політика є обов’язковою складовою для кожної 
правової держави. Ефективна гендерна політика 
позитивно впливає на рівень економіки та «рівень 
щастя», на розвиток правової культури та культу-
ри сім’ї, забезпечує демократизацію національних 
гендерних інститутів, збільшує рівень народжу-
ваності тощо. Виходячи з цього, Україна має все-
бічно модернізувати національний механізм за-
побігання гендерної дискримінації, орієнтуючись 
на досвід світового товариства та дотримуючись 
загальновизнаних принципів права.

Література

1. Гендерна політика в нормативно- правових документах. Частина 1. За заг.ред Левченко К. Б. / Г. Г. Жуков-

ська, К. Б. Левченко, О. О. Остапенко, О. І. Суслова. Київ, 2020. 186 с.

2. The Global Gender Gap Report 2020. Insight Report by World Economic Forum. 405 p. URL: http://www3.

weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

3. ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» на запит Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроат-

лантичної інтеграції України при фінансовій та технічній підтримці проекту ООН Жінки «Ґендерна рівність у 

центрі реформ, миру та безпеки» / Аналітичне дослідження «Функціональний аналіз обсягу та розподілу повно-

важень на загальнодержавному, регіональному та місцевому інституціональних рівнях для реалізації ґендерної 

політики», 2019. 86 с.

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері 

та батька у догляді за дитиною: Закон України від 15.04.2021 № 1401-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2021. 

№ 27. С. 230.

5. Kagire, Edmund. Genocide against the Tutsi: It’s now official (англ.), The East African (1 February 2014). 

URL: https://www.theeastafrican.co.ke/news/UN-decides-it-is-officially- genocide-against- Tutsi/-/2558/2169334/-

/2q2s7cz/-/index.html

6. Rwanda constitution of May 26, 2003. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Rwanda_(2003) 

(Станом на 29.08.2021 р.).

7. CEDAW (Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок), ухвалена Генеральною Асамбле-

єю Організації Об’єднаних Націй на 34-й сесії ООН (18 вересня 1979 – 7 січня 1980 рр.), Резолюція 34/180 про 

ухвалення (A/RES/34/180).

8. The Ministry of Gender and Family Promotion, «Mission and Vision». URL: https://www.migeprof.gov.rw/

about (Станом на 29.08.2021 р.).

9. Gender Equality Strategy: UNDP Rwanda (2019–2022). 24 p. URL: https://www1.undp.org/content/dam/

rwanda/docs/demgov/Gender%20Equality%20Strategy.pdf (Станом на 29.08.2021 р.).



15

// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 2 (48), 2022

// Administrative law and process; finance law;  
information law // 

10. Конституція Казахстану // Офіційний сайт Президента Республіки Казахстан. URL: https://www.akorda.

kz/ru/official_documents/constitution (Станом на 29.08.2021 р.).

11. О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин: Закон Республіки 

Казахстан від 8 грудня 2009 року № 223-IV.

12. Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года: Указ 

Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384.

References

1. Henderna polityka v normatyvno- pravovykh dokumentakh. Chastyna 1. Za zah.red Levchenko K. B. / H. H. Zhu-

kovska, K. B. Levchenko, O. O. Ostapenko, O. I. Suslova. Kyiv, 2020. 186 s.

2. The Global Gender Gap Report 2020. Insight Report by World Economic Forum. 405 p. URL: http://www3.

weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

3. HO «Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv» na zapyt Vitse-premier- ministra z pytan yevropeiskoi ta yev-

roatlantychnoi intehratsii Ukrainy pry finansovii ta tekhnichnii pidtrymtsi proektu OON Zhinky «Genderna rivnist 

u tsentri reform, myru ta bezpeky» / Analitychne doslidzhennia «Funktsionalnyi analiz obsiahu ta rozpodilu pov-

novazhen na zahalnoderzhavnomu, rehionalnomu ta mistsevomu instytutsionalnykh rivniakh dlia realizatsii gender-

noi polityky», 2019. 86 s.

4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia rivnykh mozhlyvostei 

materi ta batka u dohliadi za dytynoiu: Zakon Ukrainy vid 15.04.2021 № 1401-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady 

(VVR). 2021. № 27. S. 230.

5. Kagire, Edmund. Genocide against the Tutsi: Its now official (anhl.), The East African (1 February 2014). 

URL: https://www.theeastafrican.co.ke/news/UN-decides-it-is-officially- genocide-against- Tutsi/-/2558/2169334/-

/2q2s7cz/-/index.html

6. Rwanda constitution of May 26, 2003. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Rwanda_(2003) 

(Stanom na 29.08.2021 r.).

7. CEDAW (Konventsiia pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok), ukhvalena Heneralnoiu 

Asambleieiu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii na 34-y sesii OON (18 veresnia 1979 – 7 sichnia 1980 rr.), Rezoliutsiia 

34/180 pro ukhvalennia (A/RES/34/180).

8. The Ministry of Gender and Family Promotion, «Mission and Vision». URL: https://www.migeprof.gov.rw/

about (Stanom na 29.08.2021 r.).

9. Gender Equality Strategy: UNDP Rwanda (2019–2022), 24 p. URL: https://www1.undp.org/content/dam/

rwanda/docs/demgov/Gender%20Equality%20Strategy.pdf (Stanom na 29.08.2021 r.).

10. Konstytutsiia Kazakhstanu // Ofitsiinyi sait Prezydenta Respubliky Kazakhstan. URL: https://www.akorda.

kz/ru/official_documents/constitution (Stanom na 29.08.2021 r.)

11. O gosudarstvennyih garantiyah ravnyih prav i ravnyih vozmozhnostey muzhchin i zhenschin: Zakon Respub-

lIki Kazahstan vId 8 grudnya 2009 roku # 223-IV.

12. Ob utverzhdenii Kontseptsii semeynoy i gendernoy politiki v Respublike Kazahstan do 2030 goda: Ukaz 

Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 6 dekabrya 2016 goda # 384.



16

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 2 (48), 2022

// Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право // 

УДК 349.6:630(332.122:379.84)(477)
Заверюха Марина Михайлівна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного,
земельного та екологічного права
Національний університет «Одеська юридична академія»
Заверюха Марина Михайловна
кандидат юридических наук, доцент кафедры аграрного,
земельного и экологического права
Национальный университет «Одесская юридическая академия»
Zaveriukha Maryna
Assistant Professor of the Department of Agrarian,
Land and Environmental Law
National University «Odessa Law Academy»

DOI: 10.25313/2520-2308-2022-2-7923

ЩОДО РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ  
В УКРАЇНІ

ОТНОСИТЕЛЬНО РЕКРЕАЦИОННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В УКРАИНЕ

RECREATIONAL FOREST MANAGEMENT  
IN UKRAINE

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти рекреаційного лісокористування в Україні. Зважаючи на складку епі-
деміологічну ситуацію в країні, однією із значимих функцій лісу є саме рекреаційна, адже рекреація, на погляд автора, 
є однією із важливих форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, оздоровлення 
та лікування, задоволення пізнавальних інтересів людей. В статті розглянуто питання загального та спеціального ре-
креаційного лісокористування та дано визначення поняття «екотуризм», де під останнім розуміється вид туризму, який 
полягає у подорожах до природних територій, з метою задоволення свої культурних, еколого- просвітницьких, пізнаваль-
них та інших потреб, без здійснення антропогенного впливу (або ж мінімального його впливу) на відповідну територію.

Встановлено, що безупинно зростаючий процес залучення все більшої кількості людей у цикли рекреаційних занять 
зумовлює постійне розширення лісових територій, тією чи іншою мірою охоплених рекреаційною діяльністю, тому важ-
ливою умовою раціонального використання, охорони і ведення господарства в рекреаційних лісах є їх зонування.

Зроблено висновки, що за своїми функціональними особливостями рекреаційну діяльність людини в лісах можна 
поділити на такі види: лікувальну, оздоровчу, спортивну, туристичну, пізнавальну, добувну, емоційну і мотивуючу. І, най-
частіше, ці види діяльності тісно взаємопов’язані між собою, або ж один вид діяльності витікає з іншого. Окрім того, 
дано визначення поняття «рекреаційного лісокористування — як сукупності дій направлених на задоволення свої потреб 
із залученням лісових ресурсів (відпочинок, туризм, спорт, любительські промисли, лікування та оздоровлення тощо)».

Ключові слова: ліс, лісові ресурси, рекреаційне лісокористування, лісове законодавство, екотуризм.

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты рекреационного лесопользования в Украине. Ввиду сложной 
эпидемиологической ситуации в стране одной из значимых функций леса является именно рекреационная, ведь рек-
реация, по мнению автора, является одной из важных форм рационального использования свободного времени, про-
ведения содержательного досуга, оздоровления и лечения, удовлетворения познавательных интересов людей. В статье 
рассмотрены вопросы общего и специального рекреационного лесопользования и дано определение понятия «эко-
туризм», где под последним понимается вид туризма, заключающийся в путешествиях к природным территориям, с 
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целью удовлетворения своих культурных, эколого- просветительских, познавательных и других нужд, без осуществления 
антропогенного воздействия (или минимального его воздействия) на соответствующую территорию.

Установлено, что непрерывно возрастающий процесс вовлечения все большего количества людей в циклы рекреа-
ционных занятий обуславливает постоянное расширение лесных территорий, в той или иной степени охваченных рек-
реационной деятельностью, поэтому важным условием рационального использования, охраны и ведения хозяйства в 
рекреационных лесах является их зонирование.

Сделаны выводы, что по своим функциональным особенностям рекреационную деятельность человека в лесах мож-
но разделить на следующие виды: лечебную, оздоровительную, спортивную, туристическую, познавательную, добыва-
ющую, эмоциональную и мотивирующую. И, чаще всего, эти виды деятельности тесно взаимосвязаны между собой, 
или один вид деятельности вытекает из другого. Кроме того, дано определение понятия «рекреационного лесополь-
зования — как совокупности действий, направленных на удовлетворение своих потребностей с привлечением лесных 
ресурсов (отдых, туризм, спорт, любительские промыслы, лечение и оздоровление и т. д.)».

Ключевые слова: лес, лесные ресурсы, рекреационное лесопользование, лесное законодательство, экотуризм.

Summary. The article is dedicated to the main aspects of recreational forest management in Ukraine. According to epide-
miological situation in the country, one of the most important functions of the forest is recreation, because the last one, in the 
author’s opinion, is one of the important forms of rational leisure, meaningful leisure, health and treatment, cognitive interests. 
The article considers the issues of general and special recreational forest use and defines the concept of «ecotourism», which 
means the type of tourism, that consists of travel to natural areas to satisfy cultural, environmental, educational, cognitive and 
other needs without anthropogenic impact (or minimal impact) on the relevant area.

It is established that the constantly growing process of attracting more and more people to the cycle of recreational activities 
leads to the constant expansion of forest areas, to some extent covered by recreational activities. That is why an important 
condition for rational use, protection and management of recreational forests is their zoning.

It is concluded that according to their functional features, human recreational activities in forests can be divided into the 
following types: medical, health, sports, tourism, cognitive, mining, emotional and motivating. And, most often, these activities 
are closely interrelated, or one activity stems from another. In addition, it is given the definition of «recreational forest use» — 
as a set of actions aimed at meeting their needs with the involvement of forest resources (recreation, tourism, sports, amateur 
fishing, treatment and rehabilitation, etc.).

Key words: forest, forest resources, recreational forest management, forest legislation, ecotourism.

Постановка проблеми. Ліс є складною та потуж-
ною екосистемою за різноманітністю будови 

та рівнем впливу на природне довкілля. З погляду 
екологічного значення, ліси, насамперед, впливають 
на клімат, атмосферу, зменшують коливання темпе-
ратури та вологості, виконують важливі екологічні 
функції, зокрема: водоохоронні, захисні, санітарно- 
гігієнічні, рекреаційні, естетичні тощо [1, с. 4]. 
Рекреаційні ліси, як компонент природних рекре-
аційних ресурсів, — це лише незначна (за площею) 
складова лісових екосистем, яка забезпечує потре-
би населення у лікуванні, відпочинку та туризмі. 
З урахуванням всього вищенаведеного, актуальність 
теми не викликає сумніву, оскільки зважаючи на 
складку епідеміологічну ситуацію в країні, однією 
із значимих функцій лісу є саме рекреаційна, адже 
рекреація, є однією із важливих форм раціонального 
використання вільного часу, проведення змістовного 
дозвілля, оздоровлення та лікування, задоволення 
пізнавальних інтересів людей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз публікацій свідчить про відсутність комп-

лексних досліджень, розрізненістю наявної літе-
ратури. Даною темою займалися такі науковці: 
Бейдик О. О. [7], Каракаш І. І. [15], Козан Н. Н. 
[5], Кузик С. П. [8], Павлов В. І. [12], Степсь-
ка О. В. [14], Фоменко Н. В. [2].

Метою цієї статті є всебічний аналіз рекреацій-
ного лісокористування в Україні, його правового 
регулювання, встановлення змісту загального та 
спеціального рекреаційного лісокористування, ви-
значення терміну «екотуризм».

Виклад основного матеріалу. Термін «рекреа-
ція» є сукупністю етимологічних значень: rесreatio 
(лат.) — відновлення; recreation (франц.) — розвага, 
відпочинок, зміна дій, яка виключає трудову діяль-
ність і характеризує простір, пов’язаний з цими ді-
ями. Поняття «рекреація» характеризує не тільки 
процес і заходи щодо відновлення сил людини, але 
і той простір, в якому це відбувається. Таким чином, 
рекреація — це процес відновлення фізичних, духов-
них і нервово- психічних сил людини, який забезпе-
чується системою заходів і здійснюється у вільний 
від роботи час на спеціалізованих територіях [2, с. 5].
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Відповідно до Лісового кодексу України, вико-
ристання лісових ресурсів в рекреаційних цілях 
можливе як в порядку загального, так і в поряд-
ку спеціального лісокористування. Поділ лісів 
на категорії проводиться відповідно до «Порядку 
поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок», затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2007 р. № 733, де зазначається, що ліси залежно 
від основних виконуваних ними функцій поділя-
ються на такі категорії: ліси природоохоронного, 
наукового, історико- культурного призначення; 
рекреаційно- оздоровчі ліси; захисні ліси; експлу-
атаційні ліси. До рекреаційно- оздоровчих лісів 
відносяться лісові ділянки, що виконують рекреа-
ційну, санітарно- гігієнічну та оздоровчу функцію, 
використовуються для туризму, зайняття спортом, 
санаторно- курортного лікування та відпочинку на-
селення і розташовані: у межах міст, селищ та 
інших населених пунктів; у межах округів сані-
тарної охорони лікувально- оздоровчих територій 
і курортів; у межах поясів зон санітарної охорони 
водних об’єктів; у лісах зелених зон навколо на-
селених пунктів; поза межами лісів зелених зон 
[3]. Рекреаційно- оздоровчі ліси займають площу 
понад 2 млн. га і складають майже 19% лісового 
фонду.

Слід наголосити, що рекреаційне лісокорис-
тування не є безмежним, і може бути обмежене 
в порядку встановленому законодавством. Так, 
Порядком спеціального використання лісових 
ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 ви-
значено: «Використання корисних властивостей 
лісів може бути тимчасово зупинене у разі високої 
пожежної небезпеки, незадовільного стану лісів 
внаслідок ущільнення ґрунту їх відвідувачами, 
виникнення вогнищ шкідників і хвороб лісу та 
інших факторів, що призводять до ослаблення 
природних функцій лісів» [4].

Серед природних рекреаційних ресурсів саме 
ліси мають провідне значення. Основними напря-
мами, де використовуються лісові ресурси, є:
 – туризм і спорт (масовий пішохідний і лижний 
туризм, автотуризм, кінний спорт, спортивне та 
ліцензійне мисливство, спортивне орієнтування, 
радіоорієнтування);

 – загальнооздоровчий відпочинок (пішохідні про-
гулянки, спортивні ігри, пікніки, лижні про-
гулянки);

 – любительські промисли (збір грибів, ягід, лікар-
ських рослин, колекціонування лісових порід 
дерев і кущів);

 – лікування кліматичне, фітолікування, відтво-
рення фізичних і моральних сил шляхом спо-
глядання високоестетичних пейзажів [5, с. 40].
Відповідно до ст. 65 Лісового кодексу Укра-

їни використання лісових ресурсів може здійс-
нюватися в порядку загального і спеціального 
використання. Не є виключенням і рекреаційне 
лісокористування. Загальне рекреаційне лісоко-
ристування передбачає собою використання лісо-
вих ресурсів та лісів з метою задоволення своїх 
життєво необхідних потреб (лікувальних, оздоро-
вчих, спортивних, туристичних, добувних тощо) 
безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окре-
мими особами і надання відповідних дозволів, за 
винятком обмежень, передбачених законодавством 
України. В свою чергу, спеціальне рекреаційне 
лісокористування здійснюється за спеціальним 
дозволом, на лісових ділянках, які виділяються 
для цієї мети, носить платний характер і це право 
закріплено за визначеними суб’єктами.

Все частіше в наукових працях згадується по-
няття «екотуризму» або ж «екологічний туризм». 
Екологічний туризм, який дуже часто асоціюють 
з так званим зеленим або сільським туризмом, 
передбачає також безпосередній контакт люди-
ни з природою: відпочинок в екологічно чистих 
куточках країни, туристичні походи і ночівлі 
в палаткових містечках, пішохідні екскурсії, від-
відини парків, заказників або заповідників. Упер-
ше термін «екотуризм» запропоновано в 1983 р. 
Гектором Себаллос- Ласкурейном (Hйctor Ceballos- 
Lascurбin). На той час вже існувало 35 термінів, 
які використовувалися для описання нової фор-
ми подорожі на природу. Серед найбільш відомих 
були: природний (природно- орієнтований) туризм, 
пригодницький туризм, зелений туризм, альтер-
нативний туризм, сталий туризм, природні кані-
кули, навчальний туризм, науковий туризм, куль-
турний туризм, агротуризм, сільський туризм, 
м’який туризм та ін [6]. В науковій літературі 
не сформувалося єдиного підходу до визначення 
терміну «екотуризм». Приміром, Бейдик О. О. 
визначає екотуризм як складову частину рекреа-
ційної діяльності, при якій негативний вплив на 
природне середовище та його компоненти є міні-
мальним; передбачає гармонійне єднання людини, 
засобів рекреації, природного середовища та ре-
креаційної інфраструктури [7, с. 45]. Кузик С. П. 
під екотуризмом розуміє організацію туризму на 
малозмінених людиною ландшафтах без заподіян-
ня шкоди навколишньому середовищу, до яких 
належать території національних та ландшаф-
тних парків, де здійснюються без шкоди екології 
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тури в природу [8, с. 30]. В загальному розумін-
ні автора екотуризм це такий вид туризму, який 
полягає у подорожах до природних територій, 
з метою задоволення свої культурних, еколого- 
просвітницьких, пізнавальних та інших потреб, 
без здійснення антропогенного впливу (або ж мі-
німального його впливу) на відповідну територію.

Слід зазначити, що безупинно зростаючий про-
цес залучення все більшої кількості людей у ци-
кли рекреаційних занять зумовлює постійне роз-
ширення лісових територій, тією чи іншою мірою 
охоплених рекреаційною діяльністю. Швидкими 
темпами розвивається процес інтенсифікації вико-
ристання лісових масивів, що веде до підвищення 
рівня впливу рекреантів на природні комплекси, 
у тому числі на природоохоронні території. На 
сьогодні залишаються незбалансованими потреби 
людини і можливості природи. Вважаємо, що саме 
у цьому зв’язку виникає проблема оптимізації ре-
креаційних навантажень на природні лісові еко-
системи з метою запобігання зменшенню видового 
біорізноманіття та збереження комфортних умов 
рекреаційної діяльності в межах лісового фонду.

За допомогою функціоналу сайту https://for-
estry.org.ua, що був розроблений Українським 
науково- дослідний інститутом лісового господар-
ства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, 
у нас є можливість переглянути де поряд з населе-
ним пунктом розташовані ті чи інші рекреаційні 
зони в лісах. Так, приміром, в Одеській області 
є рекреаційні зони які знаходяться в Одеському 
лісгоспі, лісництво «Красносільське». В описі за-
значено, що це лісова галявина на узліссі ландшаф-
тного заказника місцевого значення «Лузанівський 
ліс», де наявні столик, лавки, дитячий майданчик. 
Неподалік, в тому ж лісгоспі, знаходиться рекреа-
ційна зона «Фонтанка-2». Мальовнича галявина на 
узбіччі дороги до моря поряд з ясенево- кленовими 
насадженнями, де в наявності столик, місце для 
приготування їжі на багатті і т. д. [9]. Окрім того, 
як зазначалося в попередніх працях автора [10, 
с. 58], відбувся значний крок в сфері діджиталіза-
ції лісових відносин, що матиме позитивний вплив 
на захист лісів від пожеж, незаконних рубок, бра-
коньєрства, спростить доступ до відкритих даних. 
Так, приміром, кожен власник смартфону може 
надіслати координати де відбувається незаконна 
рубка і зробити фото на місці та, за можливості, 
описати ситуацію. В свою чергу система автома-
тично формує повідомлення та передає його адмі-
ністраторам у відповідній територіальній області.

Наразі наказом Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України затвер-

джено Положення про рекреаційну діяльність у ме-
жах територій та об’єктів природно- заповідного 
фонду України від 22 червня 2009 р. № 330 [11]. 
Цей нормативний акт визначає основні напрями 
та види рекреаційної діяльності. Зокрема, йдеть-
ся про такі види рекреаційної діяльності у межах 
територій та об’єктів природно- заповідного фон-
ду, як відпочинок, екскурсійна діяльність, турис-
тична діяльність, оздоровлення, любительське та 
спортивне рибальство, любительське та спортивне 
полювання.

Важливою умовою раціонального використан-
ня, охорони і ведення господарства в рекреацій-
них лісах є їх зонування. Під час зонування варто 
поділяти єдиний рекреаційний фонд на особливо 
цінні природні комплекси а саме — суто рекреа-
ційні ліси за інтенсивністю рекреаційного корис-
тування. Виділяють такі зони: зона інтенсивного 
рекреаційного користування, зона помірного ре-
креаційного користування, резервна зона. До зони 
інтенсивного рекреаційного користування нале-
жить ділянки лісу, де рекреаційні навантаження 
перевищують максимально допустимі величини. 
Зона помірного рекреаційного користування об’єд-
нує ділянки лісу, де рекреаційні навантаження не 
перевищують максимально допустимих рівнів. До 
резервної зони відносять ділянку лісу і насаджен-
ня, які зараз не використовують або дуже мало 
використовують для відпочинку і слугують резер-
вом для рекреаційного використання в майбутньо-
му. В інтенсивно відвідуваних рекреаційних лісах 
відбуваються певні екологічні зсуви у лісових еко-
системах, що називається рекреаційною дигресі-
єю. Характерною особливістю процесу рекреацій-
ної дигресії є постійне погіршення лісорослинних 
умов, що виражається передусім через сукцесію 
лісової рослинності [12, с. 35].

Слід наголосити, що розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1777-р 
схвалена «Державна стратегія управління лісами 
України до 2035 року» де розвиток системи ре-
креації передбачається забезпечити шляхом роз-
витку екологічного туризму, рекреаційного вико-
ристання лісів, підвищення якості та доступності 
інформації про ліси та лісове господарство. Для 
покращення використання рекреаційного потен-
ціалу лісів планується розвивати інфраструкту-
ру для туризму та рекреації, зокрема шляхом 
створення та облаштування екологічних стежок, 
туристичних шляхів, місць відпочинку, рекреа-
ційних стоянок; створити умови для залучення 
коштів бізнесу для забезпечення розвитку турис-
тичної інфраструктури в лісовій галузі; проводити 
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моніторинг туристичного руху та аналіз даних для 
подальшого ефективного менеджменту відвідуван-
ня лісів, зокрема через запровадження сучасних 
ІТ-технологій тощо. Так, стратегією передбачаєть-
ся збільшення кількості туристів, що скористали-
ся об’єктами лісової рекреаційної інфраструктури, 
до 10 млн. осіб на рік [13].

Висновки з даного дослідження. Відпочинок є 
складовою життєдіяльності людини. Наразі спо-
стерігається постійно зростаюча потреба у ньому, 
особливо у міського населення, в тому числі із 
залученням лісових ресурсів. Рекреаційне лісо-
користування за своєю суттю є двостороннім: ліс 
впливає на людину, а людина впливає на ліс. 
Але слід розуміти, щоб створювати і підтриму-
вати рекреаційні зони які вже існують, потрібно 
проводити цілий ряд лісогосподарських заходів, 
які покладаються на власників лісів та лісоко-
ристувачів.

На нашу думку, в умовах сьогодення, є необ-
хідним:
1) розширення площ лісових ділянок для прове-

дення рекреаційної діяльності, в тому числі 
розміщення автостоянок, створення відповідної 
сітки стежок, прогулянкові маршрути різної 
протяжності;

2) покращення якості відповідної лісової інфра-
структури, проведення ремонту та реконструкції 
споруд, які знаходяться в межах рекреаційно- 
оздоровчих лісів та потребують його (біля водо-
ймищ потрібно передбачити місця для встанов-
лення наметів, виставляти щити з інформацією 
про деревостани і правила поводження в лісах 
і т. п.);

3) рівномірне рекреаційне навантаження на лісові 
ресурси;

4) виховна робота з користувачами лісових ресурсів 
з метою підвищення рівня знань про ліс та його 
ресурси.
Зважаючи на вищезазначене, можна зробити 

висновки, що за своїми функціональними особли-
востями рекреаційну діяльність людини в лісах 
можна поділити на такі види: лікувальну, оздоро-
вчу, спортивну, туристичну, пізнавальну, добув-
ну, емоційну і мотивуючу. І, найчастіше, ці види 
діяльності тісно взаємопов’язані між собою, або ж 
один вид діяльності витікає з іншого. Окрім того, 
можна дати визначення поняттю «рекреаційного 
лісокористування — як сукупності дій направле-
них на задоволення свої потреб із залученням лісо-
вих ресурсів (відпочинок, туризм, спорт, любитель-
ські промисли, лікування та оздоровлення тощо)».
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ПРОКУРАТУРА У МЕХАНІЗМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

PROSECUTOR’S OFFICE IN THE MECHANISM  
OF SEPARATION OF POWERS IN UKRAINE

Анотація. У статті із застосуванням комплексного системного аналізу правових явищ, у контексті Конституції України, 
чинного законодавства, розглянуто роль та місце прокуратури в механізмі поділу влади. Актуальність дослідження зумовле-
на участю прокуратури України у державному механізмі забезпечення та захисту прав і свобод громадян, що має науково- 
теоретичну і практичну значимість. Зазначено, що прокуратура України є однією із основних правоохоронних органів, діяль-
ність якої спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина. У системі поділу влади прокуратура 
посідає відокремлене місце. Це визначення правового становища дозволяє прокуратурі ефективніше виконувати основне 
завдання — захист прав та свобод громадян. Саме незалежність прокурорської влади є необхідною умовою забезпечення 
захисту конституційних прав. Вказано, що сучасний етап розвитку прокуратури свідчить про постійні зміни у її правовому 
статусі. Це означає, що не існує ідеальної прокуратури, оскільки законодавство та суспільство у державі розвивається ди-
намічно і приведення закону про прокуратуру у відповідність до життєвих реалій є закономірністю. Специфічні риси про-
курорської влади свідчать, що вона має входити у систему стримувань і противаг у відносинах з гілками державної влади.

Ключові слова: прокуратура, система державних органів, судова влада, виконавча влада, законодавча влада, Гене-
ральний прокурор, Конституція України, захист прав і свобод людини та громадянина.

Summary. The article with the use of a comprehensive systematic analysis of legal phenomena, in the context of the Constitu-
tion of Ukraine, current legislation, considers the role and place of the prosecutor’s office in the mechanism of separation of pow-
ers. The urgency of the study is due to the participation of the Prosecutor’s Office of Ukraine in the state mechanism for ensuring 
and protecting the rights and freedoms of citizens, which has scientific- theoretical and practical significance. It is noted that the 
Prosecutor’s Office of Ukraine is one of the main law enforcement agencies, whose activities are aimed at ensuring the protection of 
human and civil rights and freedoms. In the system of separation of powers, the prosecutor’s office occupies a secluded place. This 
definition of the legal status allows the prosecutor’s office to more effectively perform the main task — the protection of the rights 
and freedoms of citizens. It is the independence of the prosecutor’s office that is a necessary condition for ensuring the protection 
of constitutional rights. It is stated that the current stage of development of the prosecutor’s office indicates constant changes in 
its legal status. This means that there is no ideal prosecutor’s office, because the legislation and society in the country are develop-
ing dynamically and bringing the law on the prosecutor’s office in line with the realities of life is a regularity. Specific features of the 
prosecutorial power indicate that it should be part of the system of checks and balances in relations with branches of government.

Key words: prosecutor’s office, system of state bodies, judiciary, executive branch, legislative branch, Prosecutor General, 
Constitution of Ukraine, protection of human and civil rights and freedoms.
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Постановка проблеми. Прийняття Конститу-
ції України послужило основою формування 

нової державності і правової системи. Конститу-
ційні норми виконують системоутворюючу роль 
у регулюванні суспільних відносин і у правовому 
забезпеченні діяльності органів державної влади.

В умовах становлення правової демократич-
ної держави в Україні особливе місце займає 
прокуратура, яка відіграє важливу роль у досяг-
ненні юридичної узгодженості у системі влади та 
управління, бере активну участь у нормотворчій 
діяльності, здійснює моніторинг правозастосу-
вання і антикорупційну експертизу нормативно- 
правових актів, координує діяльність правоохо-
ронних органів у боротьбі зі злочинністю, а також 
захищає права фізичних і юридичних осіб. Все це 
обумовило актуальність теми дослідження, його 
доцільність і важливість у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дис-
кусії серед науковців і практиків щодо визначен-
ня місця і ролі прокуратури в системі органів 
державної влади України відбуваються протягом 
тривалого періоду часу. Сьогодні ці дискусії є осо-
бливо інтенсивними, проходять на різних рівнях, 
у відкритій та прозорій формі з відповідними ар-
гументами. Вагомий внесок у вирішення деяких 
проблемних питань у цьому напрямі зробили такі 
вчені- юристи та практики: В. Авер’янов, В. До-
лежан, Ю. Грошевий, А. Комзюк, М. Косюта, 
О. Литвак, В. Маляренко, М. Мичко, Н. Наулік, 
М. Потебенько, В. Тацій, О. Толочко, П. Шум-
ський та інші.

Реалізація Угоди про асоціацію України та Єв-
ропейського Союзу вимагає удосконалення право-
вого регулювання системи правосуддя, що, у свою 
чергу, потребує проведення теоретико- правових 
досліджень щодо ролі прокуратури у механізмі 
розподілу влади в Україні.

Мета статті. Метою статті є дослідження про-
куратури у механізмі поділу влади в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У статті 6 Конституції України зазначено, що 
державна влада в Україні здійснюється на осно-
ві її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. 
Аналіз цієї конституційної норми у взаємозв’яз-
ку з іншими положеннями Конституції України 
дозволяє зробити висновок про єдність державної 
влади в Україні.

О. Козинець і В. Пророченко, досліджуючи ста-
новлення і розвиток теорії поділу влади в історії 
світової політико- правової думки, зазначають, що 
на кожному з етапів історичного розвитку суспіль-
ства існували різні підходи і концепції щодо опти-

мальної моделі поділу влади в державі [1, c. 168]. 
Не всі конституційні органи вписуються у чіткі 
межі теорії поділу влади на три гілки у класично-
му розумінні [2]. Практика державного будівниц-
тва демонструє різноманітність форм реалізації 
публічної влади.

Відповідно до Конституції України державну 
владу здійснюють Верховна Рада України, Пре-
зидент України, Кабінет Міністрів України, суди 
та прокуратура України. Перелік органів дер-
жавної влади, наведеного у Конституції України, 
можна віднести до основ конституційного ладу та 
державно- політичної системи України, але не до 
теорії поділу влади у сучасному трактуванні.

В Україні існують органи державної влади, які 
не входять у жодну з трьох влад — законодавчу, 
виконавчу чи судову. Водночас ці органи створю-
ються і діють відповідно до Конституції України 
та законів [3]. За статусом є органами у структурі 
державної влади. Практика виконання переліче-
ними органами державної влади не виключає не 
властивих з точки зору класичних уявлень про 
поділ влади окремих повноважень, що входять до 
компетенції інших підсистем влади. Президент 
України, будучи главою держави, не входить до 
жодної гілки державної влади.

Особливе місце у системі поділу влади займа-
ють конституційні органи: Рахункова палата 
України, Національний банк України, Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав людини, 
Рада національної безпеки і оборони України, 
Офіс Президента України, які організаційно не 
входять до жодної з традиційних гілок влади.

Сучасне розуміння концепції поділу влади пе-
редбачає віднесення органів держави до виконав-
чої, законодавчої чи судової влади. На перший 
план виходить ефективна і збалансована взаємо-
дія з метою реалізації функцій держави. Держа-
ві, яка прагне бути суверенною і незалежною при 
здійсненні зовнішньої політики та стабільною при 
вирішенні внутрішніх питань, властива особлива 
функція — підтримання державного обвинувачен-
ня у суді, забезпечення за допомогою механізмів 
одноманітного виконання законів.

Зазначене реалізується у контексті підтриман-
ня публічного обвинувачення в суді; організації 
і процесуального керівництва досудовим розслі-
дуванням, вирішення відповідно до закону інших 
питань під час кримінального провадження, наг-
ляду за негласними та іншими слідчими і роз-
шуковими діями органів правопорядку; у пред-
ставництві інтересів держави в суді у виключних 
випадках і в порядку, що визначені законом.
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Україна реалізує зазначену функцію, спираю-
чись на систему органів законодавчої, виконавчої 
та судової влади, але особливе місце у реалізації 
займає прокуратура України. Прокуратура Укра-
їни щодо конституційного статусу в системі пу-
блічної влади забезпечує виконання комплексу 
завдань, від ефективного вирішення яких зале-
жить фактичний стан законності та правопорядку, 
забезпечення та захист прав і свобод людини та 
громадянина.

А. Шапошник і Т. Шлапко зазначають, що 
прокуратура посідає окреме, специфічне і осо-
бливе місце в системі державних органів, яке зу-
мовлюється тими завданнями і функціями, які 
віднесено до її компетенції [4, с. 74].

Прокурорська влада набуває державного харак-
теру, її елементи збігаються з деякими елемента-
ми судової влади. За функціональними ознаками 
виступає державною владою, за предметним при-
значенням представляє конкретну форму діяльно-
сті держави, організаційно оформлену як проку-
рорський нагляд за дотриманням законодавства 
у сфері кримінального переслідування.

Конституція України говорить про те, що орга-
ни місцевого самоврядування і органи державної 
влади входять до єдиної системи публічної влади 
в Україні, здійснюють взаємодію для ефективно-
го вирішення завдань на користь населення, яке 
проживає на відповідній території. Досягненням 
даної конституційної норми є закріплення прин-
ципів єдності публічної влади, взаємодії органів 
місцевого самоврядування і органів державної 
влади, ефективності діяльності на користь насе-
лення [5]. До юридичних властивостей структури 
державної влади відносять публічний характер, 
легальність, легітимність, організацію за терито-
ріальним ознакою, наявність спеціального кадро-
вого апарату та засобів державного примусу.

Публічна влада діє від імені суспільства та 
може здійснюватися у сфері окремих соціальних 
груп населення, не об’єднаних за територіальною 
ознакою. Державна влада як різновид чи підсисте-
ма публічної влади здійснюється від імені держави 
органами державної влади, наділеними ресурсами 
та визначеною законодавством компетенцією.

Прокуратура має ознаки самостійної гілки дер-
жавної влади. Як зазначає К. Ногіна, прокура-
тура є самостійним і незалежним органом, який 
не відноситься до жодної з гілок влади [6, с. 59]. 
У праці [6] також зазначено, що серед прихиль-
ників такої позиції, насамперед, необхідно виді-
лити В. Маляренка, який дотримується думки: 
прокуратура не належить до жодної з гілок влади, 

діяльність прокуратури є елементом системи стри-
мувань і противаг між гілками влади [6, с. 59].

Прокуратура організаційно відокремлена від 
інших органів державної влади, відрізняється 
специфічними принципами організації та діяльно-
сті, наявністю функціональних зв’язків з ланками 
системи, використовує особливі форми і методи 
реалізації повноважень, має реальну можливість 
урівноважувати за допомогою стримувань та про-
тиваг інші гілки влади. Органи прокуратури ма-
ють державно- владні повноваження у різних сфе-
рах правового впливу та державного примусу.

Повноваження прокурора визначено у розділі 
IV «Повноваження прокурора з виконання покла-
дених на нього функцій» Закону України «Про 
прокуратуру» [7]. Прокурор при здійсненні по-
кладених функцій має право: на доступ до доку-
ментів і матеріалів, перевіряти виконання законів 
у зв’язку з інформацією, що надійшла до орга-
нів прокуратури, про факти порушення закону; 
вимагати від посадових осіб подання необхідних 
документів, статистичних і інших відомостей (да-
них) у строки та порядку, встановлених законом; 
виділення фахівців (спеціалістів) для з’ясування 
обставин і питань, що виникли тощо.

У кримінально- правовій сфері владні повнова-
ження прокурорів закріплені у Кримінальному 
процесуальному кодексі України [8]. На стадії 
досудового кримінального судочинства прокурор 
скасовує незаконні рішення про відмову у відкрит-
ті кримінального провадження, про зупинення 
досудового розслідування, про припинення кри-
мінального провадження або кримінального пере-
слідування, прокурор має право вилучити з прова-
дження органу дізнання кримінальне провадження 
та передати для провадження в орган досудового 
розслідування, направити матеріали перевірки 
в орган досудового розслідування щодо вирішення 
питання про кримінальне переслідування.

У сфері адміністративної юрисдикції прокурор 
має право порушити справу про адміністративне 
правопорушення у відповідності до чинного зако-
нодавства України.

Невиконання вимог прокурора у встановлений 
законом термін тягне адміністративну відповідаль-
ність, передбачену статтею 185–8 «Ухилення від 
виконання законних вимог прокурора» Кодексу 
України про адміністративні правопорушення [9].

Прокуратура України, поряд з іншими органа-
ми держави, зокрема Рахунковою палатою Укра-
їни, Радою національної безпеки і оборони Украї-
ни, Національним банком України, має особливий 
правовий статус.
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Однією з відмінних ознак публічної влади є ба-
гаторівнева система побудови і реалізації публічної 
влади, що включає центральну, регіональну та міс-
цеву системи організації влади [10]. До останньої 
можна віднести органи місцевого самоврядування.

Враховуючи правовий статус та функції про-
куратури, неможливо розглядати цей державний 
інститут поза системою влади. Прокуратура Укра-
їни — це система державних органів, посадові 
особи яких наділені державно- владними повнова-
женнями. Офіс Генерального прокурора очолює 
систему органів прокуратури. Але оскільки про-
куратура — це централізована система органів, 
відповідні повноваження на державному рівні ре-
алізуються виключно Генеральним прокурором, 
то Генеральний прокурор України виконує певну 
роль у системі стримувань та противаг, що влас-
тиве конституційним органам влади. Інші держав-
ні органи таких властивостей і функцій не мають.

Одним з аспектів діяльності прокуратури є осо-
бливе правове становище у системі поділу влади 
та різні напрями діяльності, різноманіття форм 
взаємодії прокуратури з іншими органами публіч-
ної влади, до яких можна віднести:
 – взаємодію з Верховною Радою України: щоріч-
ні доповіді Генерального прокурора про стан 
законності і правопорядку в Україні та про ви-
конану роботу щодо зміцнення законності та 
правопорядку; участь у законотворчій діяльності; 
виконання постанов Верховної Ради України за 
результатами заслуховування щорічних допові-
дей Генерального прокурора про стан законності 
та правопорядку, про виконану роботу щодо 
зміцнення законності та правопорядку; розгляд 
подань Генерального прокурора щодо питань, які 
пов’язані із статусом (прав, обов’язків і відпові-
дальністю) народних депутатів України;

 – участь у реалізації повноважень Президента 
України: реалізація щорічних послань Президен-
та України; участь глави держави у розширених 
засіданнях колегій вищого органу прокуратури 
України; участь Генерального прокурора у за-
сіданнях Ради національної безпеки і оборони 
України; щорічна доповідь Генерального про-
курора про стан законності і правопорядку в 
Україні та про виконану роботу щодо зміцнення 
законності та правопорядку; участь у комісіях 
при Президентові України, у робочих нарадах, 
робочих зустрічах;

 – взаємодію з органами судової влади: участь у 
діяльності Конституційного Суду України та 
Верховного Суду; участь у розгляді справ судами 
та опротестування судових рішень;

 – міжнародне співробітництво. Україна уклала 
двосторонні та багатосторонні договори про пра-
вову допомогу у кримінальних справах із 195 
державами. Україна бере участь у Європейській 
конвенції про взаємну правову допомогу у кри-
мінальних справах 1959 року та Додатковому 
протоколі до Конвенції 1978 року, Європейській 
конвенції про передачу кримінального судочин-
ства 1972 року. Офіс Генерального прокурора 
є членом Міжнародної асоціації прокурорів та 
Міжнародної асоціації антикорупційних органів;

 – координацію діяльності правоохоронних органів 
у боротьби зі злочинністю [11];

 – участь у з’їзді прокурорів; нарадах при Генераль-
ному прокурорі та заступниках Генерального 
прокурора; проведення комплексних перевірок 
у нижчих прокуратурах; проведенні засідань 
міжвідомчих робочих груп, форумів, круглих 
столів, семінарів тощо.
Практика діяльності Конституційного Суду 

України демонструє, що конституційне правосуддя 
здійснюється у взаємодії із органами прокуратури 
України [12]. Цьому сприяють подібні завдання 
зазначених органів щодо забезпечення правової 
охорони Конституції, конституційних цінностей та 
єдиного правового простору на території України.

Не менш важливе значення у процесі досяг-
нення загальної узгодженості у системі державної 
влади має діяльність Офісу Генерального прокуро-
ра щодо участі у законотворчому процесі, міжна-
родному співробітництві, координації діяльності 
правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, 
реалізації документів стратегічного значення, пла-
нування тощо.

Важливим аспектом є участь органів прокурату-
ри України у законотворчому процесі. Ряд пропо-
зицій Управління правового забезпечення Офісу Ге-
нерального прокурора покладено в основу проєктів 
законів, підготовлених органами виконавчої влади.

Сьогодні прокуратура України виступає як 
один з ключових елементів системи стримувань 
і противаг розділеної влади та важливим коорди-
натором цієї влади з метою забезпечення належної 
єдності всієї державної влади.

У науковій літературі прокуратура обґрунтова-
но розглядається як самостійний елемент системи 
стримування і противаг, що забезпечує з вико-
ристанням координаційних механізмів узгоджену 
реалізацію функцій держави та завдань у сфері 
національної безпеки [13].

Генеральний прокурор бере участь у засіданнях 
Ради національної безпеки і оборони України та 
має право голосу [14].
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До складу Ради національної безпеки і оборони 
України (як постійні члени за посадою) входять 
керівники органів виконавчої влади (Міністр вну-
трішніх справ, Міністр оборони, Голова Служби 
безпеки, Міністр закордонних справ), інші керів-
ники органів державної влади. Діяльність поліції, 
служби безпеки та інших правоохоронних органів, 
всього силового блоку у сфері боротьби із злочин-
ністю координується органами прокуратури, що 
не може не враховуватися при формуванні Ради 
національної безпеки і оборони України.

Одним із значущих аспектів діяльності про-
куратури є взаємодія прокуратури з Рахунковою 
палатою України з метою протидії правопору-
шенням у фінансово- бюджетній сфері. У межах 
взаємодії передбачено проведення спільних кон-
трольних заходів, обмін інформацією щодо по-
дій і фактів незаконного використання коштів та 
майна, спільні експертизи проєктів нормативно- 
правових актів.

Певну роль органи прокуратури відіграють 
у подоланні розбіжностей та досягненні юридичної 
узгодженості у системі органів публічної влади.

Конституційний Суд України зазначає, що од-
ним із вагомих наслідків конституційної реформи 
2016 року стосовно організації державної влади 
в Україні є те, що з набранням чинності Зако-
ну України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» інститут прокуратури 
втратив відокремлений статус у структурі держав-
ної влади. За новим українським конституційним 
правопорядком прокуратуру як інститут, що ви-
конує функцію кримінального переслідування, 
структурно вмонтовано в загальну систему право-
суддя. На це вказує, зокрема, стаття 131–1 чинної 
Конституції України [15].

В Україні прокуратура органічно вписується 
у загальну систему публічної влади, представля-
ючи самостійну систему органів, які здійснюють 
активну взаємодію з органами державної влади 
і органами місцевого самоврядування для досяг-
нення національних цілей, а також для вирішен-
ня завдань на користь громадян та суспільства.

О. Скибенко (у дисертаційній роботі «Консти-
туційно- правовий статус прокуратури України 
в умовах реформування» [16]) зазначає, що зміни, 

які були внесені до Закону України «Про про-
куратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII [7] Зако-
ном України від 19 вересня 2019 року № 113-IX, 
вплинули на переосмислення системи прокурату-
ри України [16].

Правове регулювання прокуратури утворює 
системний вплив правових норм на формування 
та розвиток статусних, інституційних і функціо-
нальних характеристик прокуратури, представляє 
частину процесу вдосконалення діяльності держа-
ви у межах правового регулювання системи пу-
блічної влади.

Висновки. Прокуратура України — універсаль-
ний державно- владний інститут забезпечення за-
конності і правопорядку, відіграє особливу роль 
у системі публічної влади, у правовому регулю-
ванні соціальних, економічних відносин, осно-
вою яких виступає Конституція України як акт 
найвищої юридичної сили держави. Прокуратура 
виступає одним із елементів охорони Конституції 
та чинного конституційного ладу в Україні.

Унікальність прокуратури як особливого дер-
жавного інституту полягає в тому, що органи про-
куратури безпосередньо реалізують ідеї та прин-
ципи правової держави — верховенство права, 
пріоритет людини, її прав і свобод, рівність перед 
законом і судом, дотримання балансу публічних 
та приватних інтересів. Правове регулювання 
діяльності прокуратури — процес орієнтуючого 
системного впливу конституційних механізмів 
(інститутів, принципів та норм) на формування 
статусних та функціональних характеристик про-
куратури. Діяльність прокуратури має складне, 
багатоаспектне значення і проявляється у кон-
ституційній природі походження прокуратури 
як державного інституту. Конституційне ста-
новище прокуратури чітко відображено в назві 
VIII розділу Конституції України «Правосуддя», 
що свідчить про закріплення особливого статусу 
прокуратури в конституційній системі організа-
ції публічної влади, наявності інституційного та 
функціонального зв’язку суду та прокуратури, що 
формує інституційні, правові та статусні засади 
прокуратури, безпосередньо впливає на здійснен-
ня практичної діяльності прокуратури як інсти-
туту публічної влади.
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Summary. The current legislation refers to acts of violence of a physical, psychological, sexual or psychological nature 
against a woman in the family as “domestic violence”.

A review of scientific views on the definitions of “violence”, “family violence”, “domestic violence” demonstrates their ambi-
guity and problems, and thus actualizes their research.

The article is analyzed theoretical developments of famous domestic and international scientists, legal provisions on family 
violence were analyzed and modern approaches to the interpretation of this concept are identified.

It was established that the same actions of the offender were defined in the Law of Ukraine “On Prevention of Family Violence” 
as “family violence”, and in the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Domestic Violence” as “domestic violence”.

It is determined that the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine operate with different 
definitions of domestic violence. At the same time, the signs of committing domestic violence, which entails criminal liability, are 
the regularity and extent of the damage caused to the victim.

It is concluded that the existing separation of administrative and criminal liability for domestic violence in the current legis-
lation is justified and capable of ensuring the protection of human and civil rights and freedoms.

It was concluded that there is no need to replace the term “family violence” with the term “domestic violence”, because the 
fundamental signs of domestic violence are the perpetrator and the victim, not the place where the wrongdoing is committed.

It is argued that the term “domestic violence” currently used in the law should be replaced by “domestic violence”, as the latter 
is broader and covers all the features that characterize violence against women.

Key words: violence, family violence, domestic violence.
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Statement of the problem. Family violence against 
women is an urgent problem of the 21st century. 

The increase in the incidence of this negative phe-
nomenon since March 2020 has been triggered by 
the COVID-19 pandemic, as long-term quarantine 
restrictions have forced family members to spend 
more time in a shared limited area. The occurrence of 
violence does not depend on the level of income, edu-
cation, social status, class, racial, cultural, religious, 
socio- economic aspects. The need to find effective 
ways to protect women’s rights from family violence 

necessitates research into the terms “violence”, “fam-
ily violence”, and “domestic violence”. After all, as 
we know, there is no legislative definition of this 
or that concept, there is no exact knowledge of its 
existence and the criterion for delimiting from other 
concepts [1, p. 15].

Analysis of recent research and publications. 
Significant attention to the protection of victims 
of family violence was paid by such scientists as 
A. Blaga [12], O. Bespal [13], O. Dmytrashchuk [9], 
L. Golovko [29], V. Gorbova [15], L. Nakonechna 
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[7], O. Tkalenko [28], O. Khramtsov [8], etc. These 
scientists have formed a number of fundamental-
ly important provisions and recommendations for 
preventing and combating family violence. But in 
the current conditions of Ukraine, family violence 
does not lose its relevance and requires further re-
search and development of measures to combat this 
phenomenon.

The aim of the article is to analyze and sum-
marize the views of scholars on the definition of 
the terms “violence”, “family violence”, “domestic 
violence”, outlining ways to improve the theoretical 
and regulatory framework on this issue.

The main material. According to the Dictionary 
of the Ukrainian Language, violence is defined as 
the use of physical force against someone and the 
use of force to achieve something, coercive influence 
on someone, something [2, p. 184].

The World Health Organization defines violence 
as “the intentional use of physical force or au-
thority, actual or in the form of a threat, directed 
against oneself, another person, a group of persons 
or a community that results in (or is likely to result) 
bodily harm, death, psychological trauma, develop-
mental abnormalities or various kinds of damage” 
[3, p. 72].

O. M. Ignatov proposes to understand violence as 
a deliberate, unlawful energy effect on the organs 
and tissues of the human body, their physiological 
functions, through the use of material factors of the 
external environment (mechanical, physical, chemi-
cal and biological) and / or the impact on her psyche 
through the informational action exerted or through 
inaction against or outside his/her (person’s) will, 
capable of causing death, physical and / or mental 
injury, as well as limiting the freedom of expression 
of the will or actions of a person [4, p. 150].

According to V. I. Borisov, violence is an illegal 
physical impact on a person (for example, the use of 
physical force, hitting, beating, bodily harm, inges-
tion of various drugs, etc.) [5, p. 130]. A similar po-
sition is held by M. I. Melnyk and M. I. Havronyuk, 
proposing to understand violence as various types of 
physical impact on the victim, which are not beat-
ings and are not related to infliction of bodily harm: 
slapping, pushing, tying or other imprisonment, vi-
olent sexual abuse, as well as threats of use physical 
violence related to the requirements for the victim 
to perform any actions, etc. [6, p. 945].

Exploring violence as a pervasive criminal law 
concept, L. A. Nakonechna formulated the term “vi-
olence” as an unlawful intentional physical impact 
on the physical integrity and (or) personal freedom 

of another being carried out by an act, whether per-
ceived by the addressee and causing or likely to 
cause physical (human or vertebrate) and (or) men-
tal harm (to a person) [7, p. 6].

The opinion of A. M. Khramtsov, that violence 
is a criminal law category, by which it is necessary 
to understand the intentional, socially dangerous, 
unlawful influence on another person, motivated 
by hostile, instrumental or negativistic motivation, 
carried out by physical and (or) informational ac-
tions (action or inaction) in spite of or outside the 
will a person and affects the freedom of his/her 
will or causes him physical and (or) mental harm or 
contains a real threat of their causing also deserves 
attention [8, p. 66]. In turn, A. S. Dmytraschuk pro-
poses to consider violence in a narrow and broad 
sense. In a narrow sense, violence is an unlawful 
influence on a person against his/her will, and in 
a broad sense — an act of a physical, sexual, psy-
chological or economic nature, aimed at the victim 
against his will, or the threat of their use [9, p. 79].

Well-known Polish specialist in the prevention of 
domestic violence L. Alarkon defined the concept of 
“violence” as actions committed by one (or several) 
persons and characterized by such features: 1) car-
ried out consciously, aimed at achieving a specific 
goal; 2) cause harm (physical, moral, material, etc.) 
to another person; 3) violate human rights and free-
doms; 4) the perpetrator has significant advantages 
(physical, psychological, administrative, etc.), which 
makes it impossible to effectively protect the victim 
of violence [10, p. 185].

As we can see, there are no significant differ-
ences between the above definitions of scientists 
on violence. They all point out that violence is an 
unlawful influence on a person that is committed 
against his or her will and violates his or her rights 
and freedoms.

In jurisprudence, when talking about the commis-
sion of family violence, they use the terms: “family 
violence”, “domestic violence”, in this regard, we 
consider it appropriate to clarify their essence.

In 2001, Ukraine became the first post- Soviet 
state to recognize the problem of family violence at 
the highest level, resulting in the adoption of the 
Law on the Prevention of Family Violence № 2789-
III of November 15, 2001 [11], which established le-
gal and organizational principles for the prevention 
of family violence and the bodies and institutions 
entrusted with the implementation of measures to 
prevent family violence. According to this legal act, 
family violence means any intentional acts of phys-
ical, sexual, psychological or economic orientation 
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of one family member in relation to another family 
member, if these actions violate the constitutional 
rights and freedoms of a family member as a person 
and a citizen and cause him moral harm, harm to 
his physical or mental health. The terminological 
definition of “family violence” meant that it was 
committed only through active action, which did 
not deserve attention, as violence could also be com-
mitted through inaction. Violence affected various 
family members — spouses, minor children, parents 
(in cases of violence against them by adult children), 
other family members, etc.

A. B. Blaha by “family violence” means a delib-
erate unlawful act (action or inaction) of a discrim-
inatory nature against a family member or a person 
with whom there was or exists a family relation-
ship, committed with the use of advantage by im-
posing his will against or at the will of the victim 
[12, p. 66]. For the first time, a scientist identi-
fied and scientifically substantiated typical signs 
of family violence: 1) it is an intentional wrongful 
act; 2) manifested in the form of action or inaction; 
3) is discriminatory; 4) committed in relation to 
a certain group of persons — family members or 
persons with whom there were or are family re-
lationships; 5) accompanied by the use of the ex-
isting advantage of the offender; 6) committed by 
imposing his/her will against or against the will of 
the victim; 7) may be covered, but not limited to, 
such as physical, psychological, sexual, economic 
violence [12, p. 78].

With the definition of “family violence” proposed 
by A. B. Blaha, O. L. Bespal does not agree, noting 
that it is unnecessary to say that the perpetrator 
has an advantage over the victim, because it is clear 
that when any kind of violence is committed (phys-
ical, mental, economic, sexual), the perpetrator has 
an advantage over the victim (for example, physi-
cal superiority or using external factors — tools or 
means) [13, p. 33].

T. R. Humennikov and A. S. Metil family violence 
is defined as an act (act or omission) of physical, 
sexual, economic or psychological violence perpe-
trated in the family [14, p. 14].

The definition of “family violence” formulated by 
O. M. Tkalenko, as any act or threat of use of any 
act of physical, sexual, psychological or economic 
orientation by one family member in relation to an-
other family member, if it violates the constitution-
al rights and freedoms of a family member as person 
and citizen and causes him or may cause moral or 
material damage, damage to his physical or mental 
health [28, p. 41–42].

Later, the term “family violence” was gradually 
replaced by the term “domestic violence”. In order 
to eliminate existing inconsistencies in the legisla-
tion and ensure effective combating of domestic vi-
olence, on January 7, 2018 the new Law of Ukraine 
“On Prevention and Counteraction to Domestic Vi-
olence” № 2229-VІІІ of December 7, 2017 was ad-
opted, which regulates the term “domestic violence” 
as actions (acts or omissions) of physical, sexual, 
psychological or economic violence committed in the 
family or within the place of residence or between 
relatives, or between former or current spouses, or 
between other persons living together (or who lived 
together) as one family but are not (were not) in 
a family relationship or in a marriage with each 
other, regardless of whether the perpetrator of the 
domestic violence lives (lived) in the same place as 
the victim, as well as the threat of such deeds [17].

Thus, we can conclude that the same actions of 
the offender in the Law of Ukraine “On Prevention 
of Family Violence” were defined as “family vio-
lence”, and in the Law of Ukraine “On Prevention 
and Counteraction to Domestic Violence” are already 
referred to as “domestic violence”.

The definition of “domestic violence” is also en-
shrined in procedural legislation, which regulates 
administrative and criminal liability for its com-
mission.

Thus, in Art. 173–2 of the Code of Adminis-
trative Offenses, domestic violence, gender- based 
violence means the intentional commission of any 
actions (acts or omissions) of a physical, psycho-
logical or economic nature (use of violence that did 
not cause bodily harm, threat, insult or harassment, 
deprivation housing, food, clothing, other proper-
ty or funds to which the victim is entitled by law, 
etc.), as a result of which the physical or mental 
health of the victim may or has been harmed [18]. 
In turn, Art. 126–1 of the Criminal Code of Ukraine 
under domestic defines intentional systematic com-
mission of physical, psychological or economic vio-
lence against a spouse or ex-spouse or another per-
son with whom the perpetrator is (was) in a family 
or close relationship, leading to physical or psycho-
logical suffering, health disorders, loss of ability to 
work, emotional dependence or deterioration of the 
victim’s quality of life [19].

As we can see, the signs of committing domestic 
violence, which entails criminal liability, are the 
regularity and extent of the damage caused to the 
victim. It should be noted that the Criminal Code 
of Ukraine does not provide a definition of the sys-
tematic nature of the act provided for in Art. 1261 
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of the Criminal Code of Ukraine, so let’s turn in 
this regard to the scientific literature and case law.

O. Dudorov and M. Khavronyuk note that sys-
tematicity “means the constant recurrence of iden-
tical or similar actions (or inaction), each of which 
in itself may give the impression of insignificant, 
but together they affect the victim extremely nega-
tively, and the intensity of this impact may depend 
both on the degree of aggressiveness of each indi-
vidual act and on their number”. Scientists add that 
the crime is considered completed from the moment 
of committing at least one of the three forms of 
violence (physical, psychological or economic) for 
the third time, resulting in at least one of the con-
sequences specified in the law. It does not matter 
whether the first two acts of violence were reflected 
in the police administrative report, in the urgent 
injunction, in the restraining order or in another 
document. Of course, the fact of documentation is 
important for proving, but not more than other ev-
idence provided by law — the testimony of victims, 
witnesses, expert opinions, etc. [20, p. 78].

In turn, O. Stepanenko believes that the sys-
tematic commission of physical, psychological or 
economic violence in the context of Art. 126–1 of 
the Criminal Code of Ukraine, the following cases 
should be understood: 1) the person commits vio-
lence three or more times, for each of which he has 
not been prosecuted; 2) a person commits violence 
for which he/her has not been prosecuted, but has 
previously been prosecuted two or more times un-
der Art. 173–2 of Code of Administrative Offenses; 
3) the person commits violence twice, for each of 
them was not prosecuted, but was prosecuted once 
under Art. 173–2 of Code of Administrative Offens-
es. The author notes that there may be many such 
combinations, but when there is prejudice, it is im-
portant to establish a new episode of violence after 
previous administrative prosecution [30, p. 326].

The ruling of 25 February 2021 in case 
№ 583/3295/19 the Supreme Court rightly ex-
pressed that the fact of bringing the perpetrator 
to administrative responsibility for committing do-
mestic violence is a confirmation of the systematic 
nature of the commission of domestic violence [21]. 
That is, if the offender was twice found guilty of 
committing an administrative offense under Art. 
173–2 of the Code of Administrative Offenses of 
Ukraine, the next episode of domestic violence, sub-
ject to the relevant illegal consequences (physical or 
psychological suffering, health disorders, disability, 
emotional dependence or deterioration of the quality 
of life of the victim), may be qualified under Art. 

126–1 of the Criminal Code of Ukraine as “domes-
tic Violence”. At the same time, A. O. Drahonenko 
believes that not only systematic violence should be 
prosecuted, but also if it is committed once, because 
according to statistics, if criminal liability were im-
posed immediately, the risk of increasing domestic 
violence crimes could be reduced, which could lead 
to to fatalities [22, p. 182].

We do not agree with the position of A. O. Dra-
honenko that a person should be immediately held 
criminally liable for domestic violence, as this would 
lead to a leveling of the institution of administra-
tive responsibility as such. The main criterion for 
distinguishing between administrative and criminal 
offenses is public danger, the elements of which 
are the degree and quantitative factor (recurrence, 
recidivism). That is why it is expedient to impose 
an administrative penalty on a person for individual 
domestic violence, the application of which should 
educate the offender in the spirit of compliance with 
the laws of Ukraine, respect for the rules of coexis-
tence, and prevent new offenses. The regularity of 
domestic violence is characterized by an increased 
level of public danger, and therefore a person must 
be held criminally liable for their actions. In our 
opinion, the existing separation of administrative 
and criminal liability for domestic violence in the 
current legislation is justified and ensures the pro-
tection of human and civil rights and freedoms.

The term “domestic violence” is also the subject 
of research in the scientific literature. S. Shar-
horodska defines domestic violence as certain delib-
erate actions of one family member against another, 
if these actions violate the constitutional rights and 
freedoms of a family member as a citizen and harm 
his physical, mental or immoral health, as well as 
the development of the child [23, p. 14].

The point of view of V. D. Bayraktar, who sug-
gests that domestic violence should be understood 
as any act of physical, sexual, psychological or eco-
nomic orientation by one family member in relation 
to another family member, if it violates the consti-
tutional rights and freedoms of a family member as 
a person and citizen [24, p. 52].

The definition of domestic violence proposed 
by V. O. Horbova, namely: committed deliberately 
unlawful influence by one (several) family member 
(members) who has (have) significant advantages 
over another family member or person (family mem-
bers, persons) with whom there are or have been 
family relations in the case of cohabitation, which 
is expressed in an act of physical, psychological, 
sexual and economic nature or the threat of such 
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an act, violates the constitutional rights, freedoms 
and interests of man and citizen and causes moral or 
physical or mental health [15, p. 32]. In the above 
definition, V. O. Horbova notes that domestic vio-
lence is committed if the perpetrator and the victim 
live together, however, we believe that this was not 
a fundamental condition for the scientist, but rather 
a tribute to the legislative definition of domestic 
violence in the Law of Ukraine “On Prevention of 
Domestic Violence in Ukraine”.

There is a debate in the scientific community 
about the relationship between “domestic violence” 
and “family violence”. Thus, T. R. Humennikov and 
A. S. Metil do not separate “domestic violence” and 
“family violence” into separate categories [25, p. 14].

According to the Russian scientist V. A. Shak-
ina, when using the term “domestic violence” the 
emphasis is on the fact that this violence is used 
at home and there is no clear position on who is 
committing this violence — family members or any 
person, but always at the place of residence the 
victim or place of residence. When using the term 
“family violence”, the emphasis is on the fact that 
it is violence by current or former members of the 
same family, but is used not only in the home en-
vironment, but also in any other place outside the 
home (visiting, at the place of work, on the street, 
in places of rest, etc.). Therefore, the researcher 
believes that the term “ family violence” is broader 
in its meaning and exhausts all cases covered by the 
phenomenon under study [26, p. 14].

Similar in content is the position of A. B. Blaha, 
which when deciding on the relationship between 
the concepts of “domestic violence” and “femily vio-
lence” suggests to prefer the use of the term “family 
violence”, because its meaning is broader and covers 
all cases within the phenomenon under study: com-
mitted by current or former members of the same 
family, excluding employees (nannies, housewives, 
etc.); used not only in the home environment, but 
also in any other place; covers manifestations of vi-
olence in all spheres of family life — reproductive, 
educational, household, economic, leisure, emotion-
al, sexual, areas of primary social control and spir-
itual communication [12, p. 183].

The opinion of I. A. Botnarenko, who believes 
that in contrast to the concept of “domestic vio-
lence”, which features such a criminological fea-
ture as the place of commission, and which is not 
always related to marital and family relations, the 
concept of “family violence” covers the family na-
ture of motivation committing illegal acts, usually 
due to the conditions of joint life of the victim and 

the offender. However, in the case of violence by an 
adult child against his or her elderly father, if they 
do not live together but are family law (Article 3 
of the Family Code of Ukraine), such actions will 
also be domestic violence in the nature of their legal 
assessment [27, p. 41–42].

In contrast to the above, V. O. Gorbova empha-
sizes the need to use the term “domestic violence” 
instead of “family violence”, explaining that the use 
of this term will expand the range of persons who 
will be subject to administrative and legal protection 
in the field of combating family violence [15, p. 26].

The position of О. S. Dmytrashuk is interesting, 
who believes that the category of “domestic vio-
lence” should be delimited from the concept of “do-
mestic violence”, and the latter in terms of its scope 
is narrower, because it only provides for unlawful 
influence on persons specified in the Family Code of 
Ukraine, leaving without attention those living to-
gether, but not married to each other, their parents 
and children [9, p. 90–91].

We do not support the position of O. S. Dmytrash-
chuk and we believe that the common features that 
must meet the relationship between individuals in 
order for them to be considered a family are: living 
together, joint household, the existence of mutual 
rights and responsibilities. In addition, the current 
legislation gives the concept of “family member” in 
different meanings depending on the field of legal 
relations, which also includes parents and children. 
It is also undeniable that family relationships can 
arise between individuals on the basis of actual mar-
ital relations without a registered marriage.

Considering the relationship between the terms “do-
mestic violence” and “family violence”, O. M. Tkalenko 
proposes to go by expanding the categories of persons 
belonging to family members in the sense of legisla-
tion aimed at preventing domestic violence, without 
resorting to replacing the term “family violence” with 
the term “domestic violence” [28, p. 39].

We agree with the opinion of O. M. Tkalenko 
that there is no need to replace the term “domestic 
violence” with the term “domestic violence”, and 
we support the position of scientists (A. B. Blaha, 
V. A. Shakin and others) who prefer to use the term 
“family violence”, which is broader than the term 
“domestic violence”. It should be noted that the ba-
sic signs of domestic violence are the perpetrator 
and the victim, not the place where the wrongdoing 
is committed. This follows directly from the defini-
tion of “domestic violence” specified in the law and 
Art. 3 of the Law of Ukraine “On Prevention and 
Counteraction to Domestic Violence”, which provides 
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that this legislation, regardless of the fact of cohabi-
tation applies to such persons, which can be general-
ly defined as persons related by family or relations. 
At the same time, the place of committing domestic 
violence is not important for the qualification of the 
offender’s actions. Of course, such actions are most 
often committed in the place where the victim lives, 
but it is possible to use violence against the vic-
tim on a visit, at work, on the street, in recreation 
areas, any office building, etc. At the same time, 
the term “domestic violence” is associated with the 
fact that violence should be committed exclusively 
at home. In view of this, we believe that the term 
“domestic violence”, which is currently used in the 
law, should be replaced by “family violence”.

Conclusions and prospects. Summarizing all the 
above, we note that in general, family violence can 
be defined as a social phenomenon that covers the 
whole set of illegal acts of psychological, econom-
ic, physical, sexual and other nature committed 
between family members. The essence of family 
violence is that it is socially conditioned, affects 
all spheres of public life, has a transnational char-
acter, economic, political, legal, psychological and 
moral aspects and the ability to constant mimicry. 
This understanding of family violence is the start-
ing point and requires not to be limited to legal 
measures, mainly in the form of legal liability, but 
a set of economic, political, organizational and other 
countermeasures.
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ВО ВРЕМЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS  
DURING THE MARITIME STATE

Анотація. У науковій статті аналізуються новації законодавства про працю з метою усунення наявних прогалин в 
регламентації трудових відносин в умовах воєнного стану, що можуть призвести до виникнення трудових спорів.

За реалій сьогодення чинний Кодекс законів про працю України не дозволяє оперативно реагувати на виклики часу, 
його норми не спроможні забезпечити гнучку регламентацію трудових правовідносин в умовах воєнного стану, тому 
набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136. У період воєнного 
стану продовжують діяти норми Кодексу законів про працю, яких не змінив або не скасував Закон № 2136.

Через воєнний стан роботодавці та наймані працівники переформатовують алгоритм своєї роботи в залежності від 
конкретних обставин. Так, окремі працівники можуть продовжувати працювати дистанційно. Роботодавець може запро-
понувати працівникам оформити щорічну основну відпустку, соціальну відпустку або відпустку без збереження заробіт-
ної плати на період воєнного стану.

Приділено увагу табелюванню відсутності працівника на роботі, порядку обміну документами на період дії воєнного 
стану, призову працівника на військову службу або укладенню ним контракту. Аналізуються питання запровадження 
трудової повинності в умовах воєнного стану.

Піднімається питання неможливості звільнення працівника, який на початку військових дій тимчасово виїхав до 
іншої країни та отримав там статус біженця.

Окреме питання, що потребує уваги як наукового осередку, так і пересічних працівників, стосується заборони на про-
ведення страйків. Запропоновано авторську редакцію ч. 1 ст. 24 Закону «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)»: «Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення працівниками роботи створює за-
грозу життю і здоров’ю людей, національній безпеці, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, 
катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків».

Ключові слова: трудові правовідносини, воєнний стан, дистанційна робота, трудова повинність, заборона страйку.
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Аннотация. В научной статье анализируются новации законодательства о труде с целью устранения имеющихся 
пробелов в регламентации трудовых отношений в условиях военного положения, которые могут привести к возникно-
вению трудовых споров.

В настоящее время действующий Кодекс законов о труде Украины не позволяет оперативно реагировать на вызовы 
времени, его нормы не способны обеспечить гибкую регламентацию трудовых правоотношений в условиях военного 
положения, поэтому вступил в силу Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного поло-
жения» № 2136. В период военного положения продолжают действовать нормы Кодекса законов о труде в той части, в 
которой они не изменены или не отменены Законом № 2136.

Из-за военного положения работодатели и наемные работники переформатируют алгоритм своей работы в зави-
симости от конкретных обстоятельств. Так, отдельные работники могут продолжать работать дистанционно. Работода-
тель может предложить работникам оформить ежегодный основной отпуск, социальный отпуск или отпуск без сохране-
ния заработной платы на период военного положения.

Уделено внимание табелированию отсутствия работника на работе, порядку обмена документами на период дей-
ствия военного положения, призыву работника на военную службу или заключению им контракта. Анализируются во-
просы введения трудовой повинности в условиях военного положения.

Поднимается вопрос о невозможности увольнения работника, который в начале военных действий временно выехал 
в другую страну и получил там статус беженца.

Отдельный вопрос, требующий внимания как научной общественности, так и рядовых работников, касается запрета 
на проведение забастовок. Предложена авторская редакция ч. 1 ст. 24 Закона «О порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов)»: «Запрещается проведение забастовки в условиях, если прекращение работниками ра-
боты создает угрозу жизни и здоровью людей, национальной безопасности, окружающей среде или препятствует пре-
дотвращению стихийных бедствий, аварий, катастроф, эпидемий и эпизоотий или ликвидации их последствий».

Ключевые слова: трудовое правоотношение, военное положение, дистанционная работа, трудовая повинность, за-
прет забастовки.

Summary. The scientific article analyses the innovations of labour legislation in order to eliminate existing gaps in the regu-
lation of labour relations in martial law, which can lead to labour disputes.

In today’s reality, the current Labour Code of Ukraine does not allow to respond quickly to the challenges of the time, its rules 
are not able to provide flexible regulation of labour relations in martial law, so the Law of Ukraine «On the organization of labour 
relations in martial law» № 2136 came into force. During the period of martial law, the norms of the Labour Code continue to 
apply, which were not changed or repealed by Law № 2136.

Due to martial law, employers and employees reformat the algorithm of their work depending on the specific circumstances. 
Yes, some employees can continue to work remotely. The employer may offer employees to take annual basic leave, social leave 
or unpaid leave for the period of martial law.

Attention is paid to reporting the absence of an employee at work, the procedure for exchanging documents for the period 
of martial law, conscription of an employee for military service or concluding a contract. The issues of introduction of labour 
service in the conditions of martial law are analysed.

The question is raised about the impossibility of dismissing an employee who, at the beginning of hostilities, temporarily left 
for another country and received refugee status there.

A separate issue that needs the attention of both the scientific community and ordinary workers concerns the ban on strikes. 
The author’s edition of part 1 of Art. 24 of the Law «On the Procedure for Resolving Collective Labour Disputes (Conflicts)»: «A 
strike is prohibited if the termination of work endangers the lives and health of people, national security, the environment or 
prevents the prevention of natural disasters, accidents, catastrophes, epidemics and epizootics or their elimination».

Key words: labour relations, martial law, telecommuting, conscription, strike ban.

Постановка проблеми. Складні випробування 
випали на долю нашої країни через військо-

ву агресію Російської Федерації. Чимало праців-
ників втратили роботу внаслідок знищення ма-
теріальної бази підприємства; загибель фізичної 
особи- підприємця; є працівники, які позбавлені 
можливості працювати навіть дистанційно через 

проведення бойових дій на відповідній території 
чи у зв’язку зі специфікою своєї трудової функції; 
частина працівників була призвана на військову 
службу або уклала контракт на проходження вій-
ськової служби тощо.

Водночас, які б неприємні обставини не спіт-
кали роботодавців та найманий персонал, сторони 
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трудових правовідносин усвідомлюють необхід-
ність функціонування та стабілізації економіки 
України в умовах воєнного стану і роблять вива-
жені кроки у напрямку дотримання законодавства 
про працю, яке продовжує діяти і зазнає змін (об-
межень, особливостей організації правовідносин 
у сфері праці), та переформатування трудових 
відносин під реалії воєнного стану.

Аналіз останніх публікацій. Серед наукової 
спільноти актуалізувалася дискусія щодо регла-
ментації трудових відносин в умовах воєнного 
стану, проте на сьогоднішній день бракує фахо-
вих публікацій з проблематики, взятої за основу 
цієї наукової статті. Так, питання оплати праці 
у воєнний період у своїх публікаціях піднімала 
Гуренко Т. О. [1], принцип свободи праці в умо-
вах воєнного стану досліджувала Занфірова Т. А. 
[2], авторський колектив спеціалізованого видання 
«Кадровик-01» розміщує на сторінках свого циф-
рового видання публікації експертів для гармо-
нізації роботи кадровиків у воєнний час [3], проте 
актуальні кадрові алгоритми дій роботодавця за 
умов військової агресії мають бути напрацьовані 
практиками, стати предметом наукової дискусії 
фахівців у галузі трудового права у перебігу науко-
вих заходів і, як результат, законодавство, що ре-
гулює трудові відносини у особливий період, у вій-
ськовий час, буде очищено від колізійних норм 
та прогалин, які ускладнюють правозастосування.

Мета статті полягає в аналізі новацій законо-
давства про працю та напрацюванні подальших 
кроків на шляху усунення наявних прогалин 
в регламентації трудових відносин в умовах воєн-
ного стану, що можуть призвести до виникнення 
трудових спорів.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку 
з військовою агресією Російської Федерації проти 
України, на підставі пропозиції Ради національної 
безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 
ст. 106 Конституції України, Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. 
№ 389-VIII [4] Указом Президента України від 
24.02.2022 р. № 64/2022 [5] у нашій державі було 
введено воєнний стан із 05:30 24 лютого 2022 р. 
строком на 30 діб. Указом Президента України від 
14.03.2022 р. № 133/2022 [6] продовжено строк 
дії воєнного стану в Україні з 05:30 26 березня 
2022 р. строком на 30 діб — до 25 квітня 2022 р.

24.03.2022 р. набув чинності Закон України 
«Про організацію трудових відносин в умовах во-
єнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі — 
Закон № 2136) [7]. Глава XIX «Прикінцеві поло-
ження» Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) 

була доповнена п. 2 такого змісту: «під час дії воєн-
ного стану, введеного відповідно до Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану», діють обме-
ження та особливості організації трудових відносин, 
встановлені Законом України «Про організацію тру-
дових відносин в умовах воєнного стану» [8].

Таким чином, за умов сьогодення, у період во-
єнного стану діють норми КЗпП, яких не змінив 
або не скасував Закон № 2136.

Через запроваджений воєнний стан роботодавці 
та наймані працівники переформатовують алго-
ритм своєї роботи в залежності від конкретних 
обставин. Розглянемо на сторінках цієї наукової 
публікації потенційний формат дій роботодавця 
у надскладних умовах збройної агресії. Зокрема, 
якщо працівники можуть продовжувати працюва-
ти дистанційно, то роботодавець оформлює наказ 
про дистанційну роботу. На підставі ч. 11 ст. 60-2 
КЗпП на час загрози поширення епідемії, панде-
мії, необхідності самоізоляції працівника у випад-
ках, встановлених законодавством, та/або у разі 
виникнення загрози збройної агресії, надзвичай-
ної ситуації техногенного, природного чи іншого 
характеру дистанційна робота може запроваджу-
ватися наказом (розпорядженням) власника або 
уповноваженого ним органу без обов’язкового 
укладення трудового договору про дистанційну ро-
боту в письмовій формі. З таким наказом праців-
ник ознайомлюється засобами електронного зв’яз-
ку протягом двох днів з дня його прийняття, але 
до моменту запровадження дистанційної роботи.

У яких випадках роботодавець вправі оголо-
сити простій через воєнні дії? По-перше, якщо 
роботодавець не може організувати дистанційну 
роботу працівникам підприємства; по-друге, якщо 
підприємство не спроможне працювати в умовах 
військової агресії взагалі або не можна налаго-
дити роботу працівників окремих структурних 
підрозділів.

У разі оголошення простою роботодавець видає 
відповідний наказ, який буде розповсюджуватися 
на працівників, які не забезпечені роботою через 
військові дії, та дотримується гарантій, передба-
чених ч. 1 ст. 113 КЗпП: час простою не з вини 
працівника, в тому числі на період оголошення ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни, оплачується з розрахунку не нижче від двох 
третин тарифної ставки встановленого працівни-
кові розряду (окладу). У разі неможливості своє-
часної виплати заробітної плати внаслідок ведення 
бойових дій, строк виплати заробітної плати може 
бути відтермінований до моменту відновлення ді-
яльності підприємства (ч. 4 ст. 10 Закону № 2136).
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Окремо доцільно зупинитися на державних га-
рантіях в умовах воєнного стану для працівників 
закладів освіти. Так, ч. 1 ст. 57–1 Закону України 
«Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII закрі-
плено, що «здобувачам освіти, працівникам закла-
дів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому 
числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичай-
ної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи 
окремих її місцевостях, оголошених у встановлено-
му порядку (особливий період) були вимушені змі-
нити місце проживання (перебування), залишити 
робоче місце, місце навчання, незалежно від місця 
їх проживання (перебування) на час особливого пе-
ріоду гарантується: організація освітнього процесу 
в дистанційній формі або в будь-якій іншій фор-
мі, що є найбільш безпечною для його учасників; 
збереження місця роботи, середнього заробітку, 
здійснення виплати стипендії та інших виплат, 
передбачених законом; місце проживання (пансі-
он, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням 
(у разі потреби)» [9]. Отже, якщо працівник за-
кладу освіти не може виконувати роботу в дистан-
ційному форматі, роботодавець видасть наказ про 
увільнення останнього від роботи зі збереженням 
посади та середнього заробітку на час особливого 
періоду. Відповідно, оголосити простій або призу-
пинити дію трудових договорів з такими працівни-
ками (наукові, науково- педагогічні, педагогічні та 
інші працівники закладів освіти, включаючи ад-
міністративний та технічний персонал) не можна.

Роботодавець може запропонувати працівникам, 
які не мають можливості працювати дистанційно 
й не хочуть втрачати частину заробітної плати, 
оформити щорічну основну відпустку, соціальну 
відпустку або відпустку без збереження заробітної 
плати у порядку, передбаченому Законом Украї-
ни «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-
ВР [10]. Більше того, на час карантину (карантин 
в Україні запроваджений за умов сьогодення до 
31.05.2022 р. на підставі постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про встановлення карантину та за-
провадження обмежувальних протиепідемічних за-
ходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 
09.12.2020 р. № 1236 [11]) термін перебування 
у відпустці без збереження заробітної плати за зго-
дою сторін не обмежується 15 календарними днями 
з огляду на положення ч. 3 ст. 26 Закону України 
«Про відпустки», ч. 2 ст. 12 Закону № 2136.

Водночас, згідно з ч. 2 ст. 12 Закону № 2136 
у період дії воєнного стану роботодавець може 
відмовити працівнику у наданні будь-якого виду 

відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та 
пологами та відпустки для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку), якщо такий 
працівник залучений до виконання робіт на об’єк-
тах критичної інфраструктури, які є важливими 
для економіки, національної безпеки та оборони, 
порушення функціонування яких може завдати 
шкоди життєво важливим національним інтер-
есам (підприємства та установи сфери охорони 
здоров’я, транспорту, комунального господарства, 
енергетики тощо).

На теренах нашої держави за умов військової 
агресії Російської Федерації проти України доля 
низка працівників може бути певний час невідома 
роботодавцю. У такому разі, якщо роботодавець не 
в змозі зв’язатися з працівником, який не вийшов 
на роботу, то у табелі обліку робочого часу його 
відсутність доцільно табелювати як «відсутність 
з нез’ясованих причин». У разі появи інформації 
про працівника і з’ясування причин відсутності (ба-
жані письмові пояснення) у кожному конкретному 
випадку роботодавець буде визначати поважність 
чи неповажність причин такої відсутності, а табель-
ник — скоригує табель обліку робочого часу.

Свої авторські рекомендації надає Гурен-
ко Т. О., пропонуючи табелювати відсутність пра-
цівника після з’ясування роботодавцем причин 
такої відсутності як, «наприклад, евакуйований — 
Е, відсутній зв’язок — ВЗ тощо» [1, с. 3]. З нашої 
позиції, відсутність зв’язку з найманим працівни-
ком у разі намагання роботодавця довідатися про 
місце перебування та долю свого персоналу, фак-
тично табелюється як «відсутність з нез’ясованих 
причин», а призупинення дії трудового договору 
з працівником у зв’язку з військовою агресією 
проти України, що виключає можливість робото-
давця надати, а працівника — виконувати роботу, 
може бути табельовано як «інші причини неявок».

З огляду на той факт, що на період військових 
дій табельник також може не вийти на роботу і не 
підтримувати зв’язок з роботодавцем, то сам робо-
тодавець може вести табель обліку робочого часу 
працівників або доручити роботу табельника на 
умовах строкового трудового договору, укладено-
го на період воєнного стану, іншому працівнико-
ві, обізнаному у питаннях кадрового діловодства. 
На період воєнного стану організація кадрового 
діловодства та архівного зберігання кадрових до-
кументів здійснюється на розсуд роботодавця — 
таке положення випливає з аналізу ст. 7 Закону 
№ 2136. До всього, у колективному договорі під-
приємства можуть бути прописані інші види нея-
вок працівників на роботу через бойові дії.
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Вважаємо корисним порядок обміну докумен-
тами упродовж воєнного стану визначити в наказі 
роботодавця по підприємству чи прописати в тек-
сті Інструкції з кадрового діловодства.

Ще один варіант розвитку подій за умов во-
єнного стану — призов працівника на військову 
службу або укладення останнім контракту. У та-
кому разі ч. 3 ст. 119 КЗпП передбачає, що за 
працівниками, призваними на строкову військову 
службу, військову службу за призовом осіб офі-
церського складу, військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період, військову 
службу за призовом осіб із числа резервістів в осо-
бливий період або прийнятими на військову служ-
бу за контрактом, у тому числі шляхом укладен-
ня нового контракту на проходження військової 
служби, під час дії особливого періоду на строк до 
його закінчення або до дня фактичного звільнен-
ня зберігаються місце роботи, посада і середній 
заробіток на підприємстві, в установі, організації, 
фермерському господарстві, сільськогосподарсько-
му виробничому кооперативі незалежно від під-
порядкування та форми власності і у фізичних 
осіб-підприємців, у яких вони працювали на час 
призову. Алгоритм дій роботодавця у цьому ви-
падку — видати на підставі повістки наказ про 
увільнення працівника від роботи зі збереженням 
середнього заробітку, місця роботи та посади піс-
ля того, як роботодавець отримає документи, що 
підтверджують призов працівника на військову 
службу або вступ на службу за контрактом.

З огляду на формулювання п. 2 ч. 1 ст. 8 Зако-
ну України «Про правовий режим воєнного стану» 
в Україні або в окремих її місцевостях, де введено 
воєнний стан, військове командування разом із 
військовими адміністраціями можуть самостійно 
або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування запроваджувати та 
здійснювати в межах тимчасових обмежень кон-
ституційних прав і свобод людини і громадяни-
на, а також прав і законних інтересів юридичних 
осіб, передбачених указом Президента України 
про введення воєнного стану, окремі заходи пра-
вового режиму воєнного стану, зокрема, запро-
ваджувати трудову повинність для працездатних 
осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері 
та сфері забезпечення життєдіяльності населення 
і не заброньованих за підприємствами, установа-
ми та організаціями на період дії воєнного стану 
з метою виконання робіт, що мають оборонний ха-
рактер, а також ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, 

та залучати їх в умовах воєнного стану до суспіль-
но корисних робіт, що виконуються для задово-
лення потреб Збройних Сил України, інших вій-
ськових формувань, правоохоронних органів і сил 
цивільного захисту, забезпечення функціонування 
національної економіки та системи забезпечення 
життєдіяльності населення і не потребують, як 
правило, спеціальної професійної підготовки осіб. 
За працівниками, залученими до виконання сус-
пільно корисних робіт, на час виконання таких 
робіт зберігається попереднє місце роботи (поса-
да). Процедурні аспекти залучення працездатних 
осіб в умовах воєнного стану до суспільно корис-
них робіт та питання їх соціального захисту з ура-
хуванням вимог закону визначаються постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку залучення працездатних осіб до суспіль-
но корисних робіт в умовах воєнного стану» від 
13.07.2011 р. № 753 (далі — Порядок № 753) [12].

Отже, якщо працівник повідомив роботодавцю, 
що був залучений до суспільно корисних робіт, то 
роботодавець має видати наказ про збереження 
за таким працівником попереднього місця роботи 
(посади), підставою для його видання буде рішен-
ня місцевого органу влади або органу місцевого 
самоврядування, оприлюднене на офіційних сай-
тах органів влади чи органів місцевого самовряду-
вання. Суспільно- корисні роботи працівники ви-
конують на умовах строкового трудового договору 
(останній абзац п. 5 Порядку № 753).

Працівникам функціонуючих в умовах воєн-
ного стану підприємств за виконання суспільно 
корисних робіт забезпечується оплата відповідно 
до умов оплати праці, встановлених за професією 
(посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оп-
лати не може бути нижчим від розміру середньої 
заробітної плати за основним місцем роботи. Ін-
шим працездатним особам за виконання суспільно 
корисних робіт забезпечується оплата відповідно 
до умов оплати праці, встановлених за професією 
(посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оп-
лати у разі виконання норми праці не може бути 
нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленого на дату її нарахування (п. 10 По-
рядку № 753).

Доцільно зазначити, що 19.03.2022 р. було при-
йнято постанову Кабінету Міністрів України «Де-
які питання реєстрації, перереєстрації безробіт-
них та ведення обліку осіб, які шукають роботу, 
нарахування та виплати допомоги по безробіттю 
на період дії воєнного стану» № 334 (далі — по-
станова № 334) [13]. На підставі постанови № 334 
було доповнено перелік підстав для припинення 
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реєстрації безробітного, передбачений підпунктом 
1 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації 
безробітних та ведення обліку осіб, які шукають 
роботу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 19.09.2018 р. № 792 [14]. Так, 
відмова від виконання суспільно корисних робіт 
в умовах воєнного стану передбачає припинення 
реєстрації безробітного в центрі зайнятості. Таким 
чином, непрацевлаштовані українці, які отриму-
ють державну допомогу, зобов’язані брати участь 
у таких роботах на вимогу військового команду-
вання або органів місцевого самоврядування.

Трудова повинність для працездатних осіб 
в умовах військового стану не може розглядатися 
як примусова праця з урахуванням норми, закрі-
пленої у 2 реченні ч. 3 ст. 43 Конституції Укра-
їни: не вважається примусовою працею робота, 
яка виконується особою відповідно до законів про 
воєнний і про надзвичайний стан. Хоча Занфіро-
ва Т. А. висловлює пропозицію «в Конституції ви-
знати встановлення трудової повинності в умовах 
воєнного стану як примусової праці, а дію прин-
ципу свободи праці в таких умовах — обмеженою, 
при цьому зазначити, що такий примус і вказане 
обмеження є виправданими самим фактом воєн-
ного стану» [2, с. 79].

Норми Закону № 2136 не передбачають відпо-
відальності за порушення його статей і цей факт 
вважаємо недоліком базового за умов воєнного 
стану законодавчого акту, який на теренах нашої 
держави регламентує трудові відносини. На період 
запровадженого воєнного стану не застосовуємо 
норм законодавства про працю в частині відносин, 
які врегулював Закон № 2136 (ч. 3 ст. 1 Закону 
№ 2136). З інших питань, включаючи відповідаль-
ність за порушення трудових прав працівників, 
керуємося нормами ст. 265 КЗпП.

На практиці виникає питання, чи можна звіль-
нити працівника, який з початком військових 
дій тимчасово виїхав в іншу країну та отримав 
там статус біженця. Однозначна відповідь — ні, 
оскільки отримання за кордоном статусу біженця 
не позбавляє останнього громадянства України 
і не обмежує обсяг його трудових прав [3]. Якщо 
працівник може працювати дистанційно, завдання 
роботодавця — видати наказ про запровадження 
для нього дистанційної роботи (ст. 60-2 КЗпП). 
Допоки в Україні діє карантин, можна обмежити-
ся виключно наказом (ч. 11 ст. 60-2 КЗпП).

Окреме питання, що потребує уваги як нау-
кового осередку, так і пересічних працівників, 
стосується заборони на проведення страйків. Так, 
ч. 4 ст. 24 Закону України «Про порядок вирішен-

ня колективних трудових спорів (конфліктів)» від 
03.03.1998 р. № 137/98-ВР передбачає, що у разі 
оголошення воєнного стану автоматично наступає 
заборона проведення страйків до моменту його 
відміни [15]. В умовах воєнного стану забороня-
ється проведення страйків, масових зібрань та 
акцій (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про право-
вий режим воєнного стану»). Ст. 44 Конституції 
України закріплює право працюючих на страйк 
для захисту своїх економічних і соціальних ін-
тересів. Водночас, ч. 4 ст. 44 Основного закону 
України визначає, що заборона страйку можлива 
лише на підставі закону. У розвиток цих поло-
жень ч. 2 ст. 1 Закону № 2136 на період дії воєн-
ного стану вводяться обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадянина відповідно до 
статей 43, 44 Конституції України.

Завдання роботодавця провести інформацій-
но-роз’яснювальну роботу серед працівників під-
приємств, установ, організацій, які продовжу-
ють попри військові дії виконувати свої трудові 
обов’язки, на предмет заборони організації та 
проведення страйків на весь час, допоки у країні 
триває воєнний стан. Страйк, згідно з ч. 1 ст. 18 
Закону «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)», — це тимчасове 
колективне добровільне припинення роботи пра-
цівниками (невихід на роботу, невиконання своїх 
трудових обов’язків) підприємства, установи, ор-
ганізації (структурного підрозділу) з метою вирі-
шення колективного трудового спору (конфлікту). 
Заборона страйків виправдана в таких умовах са-
мим фактом оголошеного воєнного стану. Завдан-
ня усіх сторін соціального партнерства (держави, 
роботодавця, працівників в особі уповноважених 
органів) в умовах воєнного стану — мобілізувати 
загальну спроможність єдиного державного меха-
нізму працювати заради стабілізації економіки 
держави. Воєнний стан — не час для саботажу 
роботи працівниками підприємств, установ, ор-
ганізацій. Страйки не повинні розхитувати під-
валини державного устрою. Заборона страйків 
у період оголошеного воєнного стану виправдана, 
адже за умов війни, збройних конфліктів, масо-
вих безпорядків тощо створюється загроза життю 
і здоров’ю значних верств населення, а страйк 
лише перешкоджатиме запобіганню негативних 
наслідків у період дії особливих правових режи-
мів, погіршуватиме ситуацію, ставитиме під за-
грозу суспільний порядок.

Вважаємо за потрібне привести у відповідність 
до положень ст. 44 Конституції України норму, 
закріплену у ч. 1 ст. 24 Закону «Про порядок 
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вирішення колективних трудових спорів (кон-
фліктів)», і викласти останню в такій редакції: 
«Забороняється проведення страйку за умов, якщо 
припинення працівниками роботи створює загрозу 
життю і здоров’ю людей, національній безпеці, до-
вкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному 
лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоо-
тіям чи ліквідації їх наслідків». Питання націо-
нальної безпеки особливо актуалізувалося, тому 
запропоновані доповнення, вважаємо, на часі.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
За реалій зовнішньої військової загрози, що має 
значний негативний вплив на права, законні інте-
реси, життя та здоров’я людини, навколишнє при-
родне середовище та забезпечення безпеки держави 
під час воєнного стану, як роботодавці, так і найма-
ні працівники відчули обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадянина, передбачених 
ст. 43 та 44 Конституції України. Але, щоб наша 
країна витримали випробування військовими дія-
ми, відновилася та продовжувала процвітати, має 
працювати економіка держави, мають акумулюва-
ти свої зусилля роботодавці (втримати найманий 
персонал), працівники (мають продовжувати пра-
цювати чи стати до роботи після призупинення ос-
танньої через перебування в зоні бойових дій) та 
повинні функціонувати державні інституції.

За реалій сьогодення чинний КЗпП не дозволяє 
оперативно реагувати на виклики часу, його нор-
ми не спроможні забезпечити гнучку регламен-

тацію трудових правовідносин в умовах воєнного 
стану, тому нормотворець прийняв Закон № 2136, 
проте процес коригування трудових відносин, 
з нашої позиції, триватиме.

У науковій статті авторка спробувала окресли-
ти окремі тенденції переформатування трудових 
правовідносин у воєнний час та запропонувала, 
зокрема, потенційну можливість локального регу-
лювання порядку обміну документами на період 
дії воєнного стану в Інструкції з кадрового діло-
водства; видозмінену редакцію ч. 1 ст. 24 Закону 
«Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)»: «Забороняється проведення 
страйку за умов, якщо припинення працівниками 
роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, 
національній безпеці, довкіллю або перешкод-
жає запобіганню стихійному лиху, аваріям, ка-
тастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації 
їх наслідків»; недоліком Закону № 2136 авторка 
вважає відсутність окремої статті, присвяченої пи-
танням відповідальності за порушення його норм 
за умов воєнного стану тощо.

У цій публікації не висвітлено питання пере-
ведення працівників на роботу в іншу місцевість 
у відносно безпечні регіони України, призупинен-
ня дії трудового договору на час війни, встанов-
лення неповного робочого часу на період запро-
вадження воєнного стану тощо. Саме цей спектр 
питань стане предметом наших подальших нау-
кових розвідок.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ  
ЯК СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ПРАВА

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ КАК  
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ПРАВА

PROSPECTS OF TRANSDISCIPLINARITY AS A WORLD VIEW  
AND METHODOLOGICAL BASIS OF LAW

Анотація. Стаття присвячена аналізу перспектив трансдисциплінарності як основи права. Доводиться, що ключовою 
причиною сучасної кризи, в тому числі і права, є криза самої людини, подолання якої здатне стати шляхом виходу зі 
складної ситуації в усіх сферах життя й діяльності суспільства. Показується, що такі можливості відкриваються з пози-
цій трансдисциплінарності як нового способу вироблення наукового знання, який вперше долає суб’єкт-об’єктну розі-
рваність, традиційну рису європейської раціональності, та піднімається на більш високий рівень осмислення будь-якої 
проблеми, утвореної людиною та/або загрожуючої їй. У роботі значна увага приділяється поглядам Б. Ніколеску, який 
обґрунтовує суб’єкт-об’єктну єдність як особливість трансдисциплінарності. Доводиться, що для права трансдисциплі-
нарність означає формування нової правової теорії і водночас зміни в юридичній практиці, яка повинна передбачати 
відповідальність людини за дії перед усім світом, частиною якого вона є. Показується, що трансдисциплінарність здатна 
змінити як окремі галузі права, так і характер взаємодії між ними, орієнтованих на людину та її добробут як спільну 
мету; подолати проблему нескінченності нормативно- правових відхилень у регулюванні суспільних відносин державою; 
об’єднати все багатоманіття видів права та його проблем; стати еволюційним шляхом для розбудови права всього сві-
тового співтовариства. Зроблено висновок про те, що розв’язання проблем сучасного права потребує виходу за межі 
предметного поля тільки юридичної науки, оскільки ці проблеми є метаправовими, цивілізаційними та загальнолюд-
ськими. Трансдисциплінарний підхід здатен утворити основу для побудови універсальних прав людини, подолати про-
блему його «суб’єктивності», націлити його на збереження та розвиток людини і світу.

Ключові слова: трансдисциплінарність, право, суб’єкт-об’єктна єдність, людина.

Ph
ilo

so
ph

y 
of

 la
w

Ф
ІЛ

О
СО

Ф
ІЯ

 П
РА

ВА



47

// Philosophy of law //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 2 (48), 2022

Аннотация. Статья посвящена анализу перспектив трансдисциплинарности как основы права. Доказывается, что 
ключевой причиной современного кризиса, в том числе и права, является кризис самого человека, преодоление кото-
рого может стать путем выхода со сложной ситуации во всех сферах жизни и деятельности общества. Показывается, 
что такие возможности открываются с позиций трансдисциплинарности как нового способа производства научного 
знания, который впервые преодолевает субъект- объектную разорванность, традиционную черту европейской рацио-
нальности, и поднимается на более высокий уровень осмысления любой проблемы, образованной человеком и/или 
угрожающей ему. В работе значительное внимание уделяется взглядам Б. Николеску, который обосновывает субъект- 
объектное единство как особенность трансдисциплинарности. Доказывается, что для права трансдисциплинарность 
означает формирование новой правовой теории и одновременно изменения в юридической практике, которая должна 
предусматривать ответственность человека за действия перед всем миром, частью которого он является. Показывается, 
что трансдисциплинарность способна изменить как отдельные области права, так и характер взаимодействия между 
ними, ориентированных на человека и его благополучие как общую цель; преодолеть проблему бесконечности норма-
тивно правовых отклонений в регулировании общественных отношений государством; объединить все многообразие 
видов права и его проблем; стать эволюционным путем для развития права всего мирового сообщества. Сделан вывод 
о том, что решение проблем современного права требует выхода за пределы предметного поля только юридической 
науки, поскольку эти проблемы метаправовые, цивилизационные и общечеловеческие. Трансдисциплинарный подход 
способен создать основу для построения универсальных прав человека, преодолеть проблему его «субъективности», 
нацелить его на сохранение и развитие человека и мира.

Ключевые слова: трансдисциплинарность, право, субъект- объектное единство, человек.

Summary. The article is devoted to the analysis of prospects transdisciplinarity as the basis of law. It is proved that at the 
heart of the modern crisis, including law, is the crisis of the person himself, the overcoming of which can become a way out of a 
difficult situation in all spheres of life and activities of the society. It is shown that such opportunities open up from the standpoint 
of transdisciplinarity as a new way of developing scientiŕc knowledge, for the ŕrst time overcoming the subject- object discontinu-
ity, a traditional feature of European rationality, and rises to a higher level of comprehension of any problem formed by a person 
and/or threatening him. In the work, considerable attention is paid to the views of B. Nicolescu, who substantiates the subject- 
object unity as a sign of transdisciplinarity. It is proved that transdisciplinarity for law means the formation of a new theory of 
law and, at the same time, changes in legal practice, which should provide for the responsibility of a person for actions before the 
whole world, of which he is a part. It is shown that transdisciplinarity is able to change both individual branches of law and the 
nature of interaction between them, oriented towards a person and his well-being as a common goal; to overcome the problem 
of infinity of normative- legal deviations in the regulation of public relations by the state; combine all the diversity of types of law 
and its tasks; become an evolutionary path for the development of the law of the entire world community. It is concluded that 
the solution of the problems of modern law requires going beyond the subject field of only legal science, since these problems are 
meta-legal, civilizational and universal in nature. A transdisciplinary approach is able to create a basis for building a universal 
human right, overcome the problem of its «subjectivity», direct it to the preservation and development of human and the world.

Key words: transdisciplinarity, law, the subject- objective unity, human.

Постановка проблеми. Тотальна криза сучаснос-
ті, що позначилася і на праві як особливому, 

державному регуляторі суспільних відносин, вима-
гає розв’язання проблем на новому, більш високому 
світоглядно- методологічному рівні, здатному вклю-
чити в своє поле цілий комплекс соціогуманітарних 
проблем, спільним знаменником яких є людина, 
яка не розуміє сама себе. Це означає, що подолання 
кризи, в тому числі і права, в першу чергу вимагає 
формування адекватного реальній людині наукового 
уявлення про неї як цілісність, яка всіма сторонами 
своєї багатогранної сутності укорінена абсолютно 
в усі сфери і практики суспільного життя. Адже 
в межах традиційної європейської раціональності 
людина завжди представлялася звужено, одномірно, 

«відірваною» від навколишнього світу: вторин-
ною як суб’єкт по відношенню до нього як об’єкта 
(класична раціональність) чи, навпаки, первинною 
щодо нього (посткласична раціональність).

На праві це спершу позначилося тим чином, 
що воно виводилося з розуму людини як її при-
родної, зовнішньо обмеженої сутності, обмежую-
чої тим самим саму основу права, відірвану від 
внутрішнього світу людини, її моралі, духовності, 
віри тощо. А з кінця ХІХ — початку ХХ ст., пе-
ріоду наукової революції в природознавстві, раціо-
налізм і взагалі відкинув попереднє уявлення про 
права людини як прояв її нерозумної природи. 
Юридичний позитивізм право став ототожнюва-
ти з позитивним правом (законом). А з останньої 
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чверті ХХ ст. «постмодерністська чуттєвість» 
(Ж.-Ф. Ліотар), парадигмальна установка на 
сприйняття світу як хаосу, і взагалі проголоси-
ла смерть «суб’єкта права» [1]. Наслідком усіх 
цих процесів стало те, що сьогодні розмиваються 
самі межі між правомірним і протиправним. Така 
ситуація актуалізує необхідність змін у науковій 
раціональності, спрямованих, насамперед, на по-
долання розриву суб’єкт-об’єктних відношень, 
а, отже, на перегляд самої сутності людини та її 
відповідне відображення в різних сферах, у тому 
числі й праві. Такі перспективи сьогодні пов’я-
зуються з трансдисциплінарністю, що знаменує 
зміни в основах наукової раціональності, а, отже, 
і в основах права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання трансдисциплінарності як нового світогля-
ду, способу мислення та методологічної установки, 
що змінюють уявлення про людину та її єдність 
зі світом, аналізуються багатьма сучасними зару-
біжними та вітчизняними дослідниками, найві-
домішими серед яких є Б. Ніколеску, Ж. Робен, 
Сью Л. Т. Мак- Грегор, Х. Дилеман, Б. Янц, В. Мо-
кій. Специфіка та перспективи застосування тран-
сдисциплінарності у праві, з урахуванням склад-
ності та багатовимірності людини і її діяльності, 
аналізуються в роботах В.-С. Бадеску, Дж. Вебб, 
М. Антонова, О. Кушнір, О. Мурашина та ін.

Метою дослідження є аналіз можливості вико-
ристання трансдисциплінарності у праві як його 
основи, що змінює уявлення про відношення між 
суб’єктом і об’єктом пізнання, вносячи тим самим 
суттєві зміни як у світогляд, так і методологію 
дослідження всіх пов’язаних з людиною проблем. 
З огляду на це у роботі за основу береться уяв-
лення про трансдисциплінарність Б. Ніколеску та 
Міжнародного центру трансдисциплінарних до-
сліджень (CIRET), які обґрунтовують специфіку 
трансдисциплінарності як нового етапу розвитку 
наукової раціональності визнанням нерозривної 
єдності людини і всіх її умов як єдності суб’єкта 
і об’єкта дослідження, що вносить значні перспек-
тиви і в розвиток права.

Виклад основного матеріалу. Оскільки в ро-
боті особлива увага приділяється уявленню про 
трансдисциплінарність румунського дослідника, 
представника квантової фізики Б. Ніколеску, то 
спершу звернемося до його розуміння трансдисци-
плінарності, щодо якої існує багато різних науко-
вих точок зору. Для Б. Ніколеску трансдисциплі-
нарність — це дослідження, що одночасно може 
відбуватися «між дисциплінами, в різних дисци-
плінах, а також за межами усіх наукових дисци-

плін», що, з одного боку, не відкидає ні дисци-
плінарності, ні міждисциплінарності дослідження, 
а, з іншого боку, передбачає можливість його про-
ведення на абсолютно новому рівні, спільному для 
них усіх [2]. Оскільки, як доводить Б. Ніколеску, 
спираючись на дослідження квантової фізики, ба-
гатовіковий досвід релігійної духовної практики, 
зокрема описаної Іоанном Лєствічніком, та онто-
логічну концепцію «рівнів реальності» Н. Гарт-
манна, існує Приховане Третє, щодо якого всі дис-
ципліни «сліпі» і незавершені, але яке є спільним 
для суб’єкта і об’єкта та зумовлює їх взаємодію 
[там же]. Ця позиція Б. Ніколеску відобразилася 
в трьох його аксіомах. Перша, онтологічна ак-
сіома полягає в тому, що у Природі і в нашому 
пізнанні Природи існують різні рівні Реальності. 
Друга, логічна аксіома стверджує, що перехід від 
одного рівня Реальності до іншого забезпечується 
логікою включеного Третього. Третя, епістемоло-
гічна аксіома доводить, що рівні Реальності утво-
рюють складну структуру, означаючи тим самим 
складність знання та його взаємозалежність [3].

Зазначимо, що дана точка зору Б. Ніколеску та 
очолюваного ним Міжнародного центру трансдис-
циплінарних досліджень цілком відповідає етосу 
постнекласичної науки, широко представленої 
у вітчизняній філософії такими відомими напрям-
ками, як синергетика та метафізика тотальності, 
означаючи потребу сучасної науки в новому типі 
вироблення раціонального знання. Трансдисциплі-
нарне дослідження і є таким типом знання, яке, 
ґрунтуючись на визнанні початкової єдності люди-
ни і світу, суб’єкта і об’єкта пізнання, пов’язане 
зі змінами в самих основах науки.

Для права трансдисциплінарність, з одного 
боку, означає перспективи і водночас необхідність 
формування нової правової теорії, що будувати-
меться на розширеному розумінні ідеї індивіду-
альної свободи людини та її одночасної єдності 
з усіма умовами життя й діяльності (природними, 
соціокультурними, космопланетарними і т. д.) як 
цілісності. Тому що індивідуальне, зовнішньо са-
мостійне в людині, і її спільне зі світом, внутріш-
ньо невідокремлюване від нього, є двома іпоста-
сями єдиної сутності людини. З іншого боку, це 
означає зміни в юридичній практиці, яка повинна 
передбачати відповідальність людини перед собою 
і світом за збереження та розвиток такої цілісно-
сті, невід’ємною частиною якої вона є сама.

Трансдисциплінарний підхід, викликаючи па-
радигмальні зміни в основах права, зумовлених 
переглядом суб’єкт-об’єктних відношень, відкри-
ває значні перспективи для розв’язання фактично 
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всіх його проблем, пов’язаних з людиною. Як сво-
го часу слушно зауважив Ф. Фукуяма, визнання 
західною раціональною думкою «існування єдиної 
природи людини, спільної для всіх народів світу», 
хоча б теоретично утворить «спільну основу для 
побудови універсальних прав людини», що об’єд-
нуватимуть у собі переплетені позитивними емо-
ціями людські цінності та норми, уможливлюючи 
їх спільні колективні дії [4]. А розуміння цілей 
життя й діяльності людини дозволить встановити 
ієрархію прав, виключаючи з них ті, що мають 
тільки політичну силу. Але для того, щоб гово-
рити про права людини, справедливість, мораль 
тощо, спершу треба створити концепцію того, що 
таке людина як вид [там же].

Сьогодні такі перспективи для права відкрива-
ються в межах трансдисциплінарного підходу, що 
з більш високих наукових позицій переосмислює 
саме уявлення про раціональне та ірраціональ-
не, зміщуючи акценти між ними, та формує нове 
уявлення про цілісність людини. Виявляючи аб-
солютну цінність кожної людини, яка в принци-
пі ніколи не може бути ізольованою від суспіль-
ства, впливаючи на нього як цілісність не тільки 
діями, а і власним станом, трансдисциплінарний 
підхід доводить, що першочерговим завданням 
для суспільства, в тому числі і права як системи 
регулювання суспільних відносин, є забезпечення 
гармонійного розвитку людини, реалізація її прав 
і свобод відповідно до природи та закономірностей 
її сутнісного розвитку. Адже поява будь-якої фор-
ми порушення у сприйнятті людиною себе і світу, 
що відповідним чином проявляється і в її діях, стає 
порушенням для всього суспільства як цілісності, 
впливаючи на його теперішнє та навіть найближче 
майбутнє. На думку А. Баран, такі зміни в основах 
права змінюють ставлення суспільства до нього, 
перетворюючи право на найважливішу суспільну 
цінність. Оскільки право, яке є виключно справед-
ливим у своїй основі, має стати підґрунтям функ-
ціонування всього суспільства [5, с. 17].

З огляду на це правники, наприклад, розмір-
ковуючи з трансдисциплінарних позицій про не-
обхідність появи в умовах глобалізації трансна-
ціональної судової арени, здатної об’єднати як 
національні правові системи, так і відобразити 
практичну необхідність демократичного в своїй 
сутності міжнародного утворення, доводять мож-
ливість її формування тільки на близьких люд-
ській природі законах, незалежних від жодного 
штучного утворення: ні від політичної спільно-
ти, ні від міжнародної спільноти, ні від спільнот 
юристів у всьому світі [6, с. 131]. На їх думку, та-

кими законами повинні бути закони етики та ес-
тетики, що відображають спільне для всіх людей 
«прагнення до досконалого життя і є взаємодо-
повнюючими цінностями добра, істини та краси, 
виправданими та взаємопояснюваними» [там же].

Пов’язані з трансдисциплінарністю парадиг-
мальні зміни в праві здатні також внести певні 
зміни і в характер взаємодії між самими галузя-
ми права, які сьогодні є досить незалежними між 
собою та навіть роз’єднаними. З позицій транс-
дисциплінарності кожен нормативно- правовий акт 
повинен передбачати не тільки завдання, що по-
лягає у врегулюванні конкретних суспільних від-
носин для забезпечення порядку у певній сфері, 
а ще й чітко орієнтовану на людину мету, що по-
винна бути загальною, але водночас зрозумілою, 
корисною та бажаною для кожного, не викликаю-
чи дисонанс між різними сторонами буття люди-
ни, людини і суспільства тощо. До того ж норми, 
сформовані з урахуванням такої мети, з одного 
боку, дозволять подолати «суб’єктивність» у пра-
ві, а з іншого боку, «воскресити» суб’єкта права, 
демонструючи тим самим «чутливість до соціаль-
них запитів і соціального добробуту» [7, с. 403].

Особливо відчутним це повинно стати у кри-
мінальній галузі права, де обов’язково мають 
враховуватися власно «людські» причини скоє-
ного злочину. Які б покарання не передбачалися 
Кримінальним кодексом України за те чи інше 
суспільно- небезпечне діяння, воно все рівно ско-
юється. Оскільки проблема не в тому, що деякі 
норми права недосконалі за своєю конструкцією 
і начебто є незрозумілими для більшості, а в по-
рушенні цілісності самої людини, відсутності гар-
монії між нею і її умовами, що й потребує свого 
відновлення як на рівні людини, так і її умов. Як 
зазначає В. Я. Тацій, говорячи про необхідність 
«доктринального оновлення антинаркотичної 
політики», сьогодні необхідним є запроваджен-
ня людиноцентриського підходу та зміна страте-
гічного курсу цієї політики від репресивних за-
собів впливу на запобіжні [8, с. 10]. У зв’язку 
з цим він наголошує, що держава і суспільство 
повинні змінити ставлення до наркозалежних 
громадян і в першу чергу ставитися до них як до 
людей, що потребують кваліфікованої медичної 
допомоги, а не як до злочинців, які мають бути 
покараними та фізично ізольованими [там же]. 
Значним кроком у цьому напрямку вже сьогод-
ні є запровадження інституту пробації, особливо 
пенітенціарної, метою якої є реабілітація та со-
ціальна реінтеграція неповнолітніх без їх ізоля-
ції від суспільства, відриву від сім’ї, спілкування 
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з однолітками, що в своїй сутності і є відновлю-
вальним заходом.

У межах трансдисциплінарності можливим стає 
і розв’язання проблеми нескінченності нормативно- 
правового відхилення у регулюванні суспільних 
відносин державою. Технологічний розвиток по-
стійно поповнює нашу кількість можливих комуні-
кативних моделей поведінки, а культурологічний 
чинник не дає їм взяти за повноцінний приклад 
стару модель поведінки у тому чи іншому серед-
овищі та стані. Це зумовлює мінливість розвиту 
та видозміни системи правових норм: кількість 
можливих відносин зростає — паралельно цьому 
зростає й кількість регулюючих їх норм права.

Водночас трансдисциплінарний підхід здатен 
не тільки об’єднати все багатоманіття видів права 
та його проблем, а в перспективі стати еволюцій-
ним шляхом для розбудови права всього світового 
співтовариства. При цьому, що важливо, розбу-
дови не на політичній чи економічній основі, що 
в умовах глобалізації вже досить чітко окреслю-
ється з одночасним переносом акценту уваги на 
соціальне, а на антропологічній основі як спільній 
для абсолютно всіх сфер життя й діяльності люд-
ства, потребуючих правового регулювання.

Висновок. Отже, позначений нами комплекс 
проблем сучасного права неможливо вирішити, 
перебуваючи виключно у предметному полі тіль-
ки юридичної науки. Адже ці проблеми є значно 
ширшими, ціннісними за своєю сутністю, і в цьо-
му відношенні метаправовими — цивілізаційними 
та загальнолюдськими. Як людиноцентриський, 
трансдисциплінарний підхід здатен утворити ос-
нову для побудови універсальних прав людини, 
об’єднати всі виявлення права, подолати пробле-
му «суб’єктивності», націлити право на збережен-
ня та розвиток як кожної людини, так і людства 
в цілому. Трансдисциплінарний підхід для права 
означає необхідність формування його нової тео-
рії, що будуватиметься на розширеному розумінні 
ідеї індивідуальної свободи людини та її одночас-
ній єдності з усіма умовами життя й діяльності. 
А враховуючи те, що трансдисциплінарна прак-
тика орієнтується на людину як цілісність, то 
сферою практичної діяльності правників повинен 
стати увесь життєвий світ людини, що, в свою 
чергу, означає необхідність їх співпраці з великим 
колом різних фахівців і експертів, гуманітаріїв, 
насамперед, філософів, політиків та особливо гро-
мадськістю.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ  
У ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТОВ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

LEGAL REGULATION OF SMART CONTRACTS  
IN THE AGE OF THE DIGITAL ECONOMY

Анотація. У статті розглянуто правові засади застосування смарт- контрактів в Україні для оцінки перспектив їх ви-
користання у договірному праві в умовах цифрової трансформації економіки. Наведено дослідження наукових поглядів 
на правову природу смарт- контракту. Розглянуто особливості технології блокчейн, які визначають особливості смарт- 
контрактів та специфіку їх застосування. Запропоновано визначення місця смарт- контракту у системі договорів. Прове-
дено аналіз українського та зарубіжного законодавства у сфері застосування цифрових технологій та смарт- контрактів 
в економіці. Визначено, що смарт- контракти наразі не врегульовані у чинному законодавстві України. Законодавство, 
що регулює відносини, пов’язані із застосуванням інформаційних технологій, лише починає формуватися. Зауважено, 
що відсутність скоординованих на міжнародному рівні зусиль щодо визнання законності смарт- контрактів може ви-
явитися серйозною проблемою. Зроблено висновок, що смарт- контракт є угодою, яку можна автоматизувати та забез-
печити примусове виконання. Цей аналіз призведе до критичного дослідження того, чи не витіснилася функціональ-
ність традиційних договорів появою смарт- контрактів. Відзначено, що смарт- контракт є поєднанням технологічного 
та правового аспекту. В результаті проведеного дослідження виявлено проблеми, вирішення яких на законодавчому 
рівні дозволить запровадити смарт- контракти у різноманітні сфери економічної діяльності. Підкреслюється важлива 
характеристика цих контрактів — автоматичність та можливість примусового виконання. Зазначається недосконалість 
правових інструментів регулювання укладання та виконання смарт- контрактів. Робиться висновок про те, що смарт- 
контракт з урахуванням його особливостей є договірною конструкцією і що для успішного розвитку смарт- контрактів 
потрібне законодавче закріплення правового статусу смарт- контрактів, сторін смарт- контрактів, порядку організації 
захисту інтересів кожної сторони смарт- контракту.

Ключові слова: смарт- контракт, договір, блокчейн, програмний код, виконання зобов’язань, забезпечення виконан-
ня зобов’язань, інформаційні технології, цифрова економіка.

Аннотация. В статье рассмотрены правовые основы применения смарт- контрактов в Украине для оценки перспектив 
их использования в договорном праве в условиях цифровой трансформации экономики. Представлено исследование 
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научных взглядов на правовую природу смарт- контракта. Рассмотрено особенности технологии блокчейн, которые 
предопределяют особенности смарт- контрактов и специфику их применения. Предложено определение места смарт- 
контракта в системе договоров. Проведен анализ украинского и зарубежного законодательства в сфере применения 
цифровых технологий и смарт- контрактов в экономике. Определено, что смарт- контракты в настоящее время не урегу-
лированы в действующем законодательстве Украины. Законодательство, регулирующее отношения, связанные с приме-
нением информационных технологий, только начинает формироваться. Отмечено, что отсутствие скоординированных 
на международном уровне усилий по признанию законности смарт- контрактов может оказаться серьезной проблемой. 
Сделано вывод, что смарт- контракт является соглашением, которое можно автоматизировать и обеспечить принуди-
тельное исполнение. Этот анализ приведет к критическому исследованию того, не вытеснилась ли функциональность 
традиционных договоров появлением смарт- контрактов. Отмечено, что смарт- контракт представляет собой сочетание 
технологического и правового аспекта. В результате проведенного исследования выявлены проблемы, решение которых 
на законодательном уровне позволит внедрить смарт- контракты в различные сферы экономической деятельности. Под-
черкивается важная характеристика этих контрактов — автоматичность и возможность принудительного исполнения. 
Отмечается несовершенство правовых инструментов регулирования заключения и исполнения смарт- контрактов. Дела-
ется вывод о том, что смарт- контракт с учетом его особенностей представляет собой договорную конструкцию и что для 
успешного развития смарт- контрактов требуется законодательное закрепление правового статуса смарт- контрактов, 
сторон смарт- контрактов, порядка организации защиты интересов каждой стороны смарт- контракта.

Ключевые слова: смарт- контракт, договор, блокчейн, программный код, исполнение обязательства, обеспечение 
исполнения обязательств, информационные технологии, цифровая экономика.

Summary. The article considers the legal framework for the use of smart contracts in Ukraine to assess the prospects for 
their use in contract law in the context of the digital transformation of the economy. A study of scientific views on the legal 
nature of a smart contract is presented. The features of blockchain technology, which predetermine the features of smart 
contracts and the specifics of their application, are considered. The definition of the place of a smart contract in the system of 
contracts is proposed. The analysis of Ukrainian and foreign legislation in the field of application of digital technologies and 
smart contracts in the economy was carried out. It has been determined that smart contracts are currently not regulated in the 
current legislation of Ukraine. Legislation regulating relations related to the use of information technology is just beginning to 
take shape. It is noted that the lack of internationally coordinated efforts to recognize the legitimacy of smart contracts can be 
a serious problem. It is concluded that a smart contract is an agreement that can be automated and enforced. This analysis will 
lead to a critical examination of whether the functionality of traditional contracts has been superseded by the emergence of 
smart contracts. It is noted that a smart contract is a combination of technological and legal aspects. As a result of the study, 
problems were identified, the solution of which at the legislative level will allow the introduction of smart contracts in various 
areas of economic activity. An important characteristic of these contracts is emphasized — automaticity and the possibility of 
enforcement. The imperfection of legal instruments for regulating the conclusion and execution of smart contracts is noted. It 
is concluded that a smart contract, taking into account its features, is a contractual structure and that the successful develop-
ment of smart contracts requires legislative consolidation of the legal status of smart contracts, the parties to smart contracts, 
the procedure for organizing the protection of the interests of each side of the smart contract.

Key words: smart contract, contract, blockchain, program code, fulfillment of an obligation, enforcement of obligations, 
information technology, digital economy.

Постановка проблеми. Сучасні інформаційні 
технології та глобалізація економічних проце-

сів породжує нові види суспільних відносин, які, 
відповідаючи потребам сучасних ринкових систем, 
стають все більш затребуваними та актуальними. 
Інтернет- простір викликає дедалі більшу довіру як 
у простих громадян, так і у суб’єктів господарю-
вання. Інформаційно- телекомунікаційні технології, 
зокрема Інтернет, дозволяють бізнес- процесам бути 
віддаленими, а отже, з’являються і нові договір-
ні конструкції у вигляді смарт- контрактів (англ. 
smart contract).

Водночас використання сучасних технологій 
у господарській діяльності призводить до склад-
нощів теоретичного та практичного характеру. Зо-
крема такі проблеми виникають стосовно смарт- 
контрактів, юридична природа яких не повною 
мірою зрозуміла. На даний момент у науці від-
сутня єдина думка з приводу розуміння смарт- 
контрактів. Практична важливість правильної 
кваліфікації смарт- контрактів полягає у пошу-
ку адекватного правового регулювання відносин 
сторін, які використовують технологію смарт- 
контрактів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика смарт- контрактів залишається ма-
лодослідженою, особливо у вітчизняній науці. 
Серед дослідників проблем використання смарт- 
контрактів можна згадати О. Баранова, К. Некіт, 
І. Верес, М. Бернацького, Л. Зубкову, С. Клімов-
ського, А. Савельєва, Д. Ромашевську, Е. Шарза-
лієву, І. Полешкіна, Л. Мамчур, О. Недибалюк та 
інших. Однак недостатня наукова розробка цього 
питання потребує подальших досліджень.

Метою статті є дослідження правового регулю-
вання застосування смарт- контрактів в Україні 
для оцінки перспектив їх використання у дого-
вірному праві в умовах цифрової трансформації 
економіки.

Виклад основного матеріалу. В українському 
законодавстві договірне право ґрунтується на до-
статньому масиві правових норм, які здатні врегу-
лювати порядок укладання, зміни чи розірвання 
цивільно- правових договорів, у тому числі елек-
тронних. Проте процес удосконалення договірного 
права з урахуванням розвитку IT-технологій та 
смарт- контрактів неминучий. Водночас договірні 
відносини розвиваються набагато швидше, ніж 
норми, які створені задля їх врегулювання. Ми 
підтримуємо думку щодо необхідності у «визна-
ченні правового регулювання нових видів суспіль-
них відносин, які або тільки почали з’являтись, 
або будуть з’являтись в майбутньому. Бажано 
запобігти ситуації правової сінгулярності, тобто 
коли внаслідок трансформації суспільства з’яв-
ляться нові за змістом і формою суспільні від-
носини, але для яких ще не буде сформовано за-
конодавство. Таким чином, настав час змінювати 
парадигму: переходити від ретроспективного ме-
тоду до прогнозного методу формування системи 
права» [1, с. 10]. Правова система, щоб не відста-
вати від технічного прогресу, постійно розвива-
ється та вдосконалюється: створюються нові та 
змінюються існуючі норми; усуваються прогалини 
та протиріччя у законодавстві.

Смарт-контракти — нове поняття у правовій 
сфері, тому в теорії та правозастосовній практиці 
це поняття досі є дискусійним. До теперішнього 
часу не склалося єдиної наукової думки з при-
воду того, що є смарт- контракт — це окремий 
вид договору, спосіб укладання договору, спосіб 
виконання зобов’язань або забезпечення їх вико-
нання. Немає єдності й у питанні, які положення 
договірного права можуть застосовуватися щодо 
смарт- контрактів.

На думку автора ідеї та одного з основополож-
ників смарт- контракту Н. Сабо, виходив з того, 

що смарт- контракти це комп’ютерний протокол, 
який самостійно проводить угоди та контролює їх 
виконання [2].

Смарт-контракти повинні самі виконувати 
певні задані сторонами в комп’ютерному коді 
умови, що дозволить істотно знизити роль посе-
редників, які тим або іншим чином зараз беруть 
участь у виконанні та забезпеченні зобов’язання 
[2]. Через двадцять років думка Н. Сабо залиша-
ється основою для безлічі публікацій, хоча й досі 
не досягнуто єдиного розуміння про послідовне 
значення смарт- контрактів, яке точно відображає 
їхню поточну та потенційну функціональність. 
Новизна такого роду підходів, покликана усунути 
з ланцюга обміну низку посередників (насамперед 
кредитно- фінансові установи, страхові компанії, 
нотаріальні органи, поручителів, ріелторів, роз-
дрібних продавців тощо), об’єктивно визначає не-
обхідність вдосконалення правового забезпечення 
смарт- контрактів з метою захисту прав та охоро-
нюваних законом інтересів сторін таких контрак-
тів, забезпечення безпеки особистості, суспільства, 
держави та світової спільноти в цілому від нега-
тивних наслідків, пов’язаних з бурхливим розвит-
ком цифрової економіки [3, c. 29].

Незалежно від пов’язаних можливостей, смарт- 
контракти породжують певні юридичні проблеми, 
наприклад у контексті договірного права, тому не-
обхідно провести більш ретельний аналіз. Попри 
те, що передбачає формулювання терміна «смарт- 
контракт», цей термін не слід розуміти буквально. 
Незважаючи на слово «розумний» (переклад з анг-
лійської мови «smart»), смарт- контракти в мережі 
Ethereum не є цифровими угодами, що самовико-
нуються. Код смарт- контракту запускається лише 
за участю зовнішнього джерела впливу. Іншими 
словами, для запуску смарт- контракту необхідне 
зовнішнє джерело (людина або машина), щоб ви-
кликати смарт- контракт та виконати його код.

Смарт-контракт є поєднанням технологічного 
і правового аспекту: з одного боку, це комп’ютер-
на програма, з іншого боку, мета даної програ-
ми — вчинення юридичних дій, за якими йдуть 
наслідки, що мають юридичне значення для сто-
рін договору, іншими словами, виконання догово-
ру. Обидві складові нерозривні, без тієї чи іншої 
частини втрачається правова сутність смарт- 
контракту. У зв’язку з цим, на думку деяких 
дослідників, існує різна інтерпретація терміну 
«смарт- контракт» [4, с. 53]: а) «smart contract» 
як комп’ютерний код, який при настанні певних 
умов може працювати автоматично, відповідно до 
заздалегідь визначених функцій; б) «legal smart 
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contract» — під яким розуміються сформульова-
ні та автоматизовані за допомогою програмного 
коду умови угоди між двома або більше сторона-
ми. Виконання угоди завжди презюмується, тому 
що відбувається автоматичне виконання зобов’я-
зання за заздалегідь заданими сторонами умовами 
на платформі блокчейн за допомогою програмного 
кодування, але без участі його сторін. Отже, ви-
ключається умова про невиконання або неналежне 
виконання договору іншою стороною.

Щодо правової природи смарт- контракту досі 
серед науковців не склалося загальної концепції. 
Існує кілька основних позицій: смарт- контракт 
як комп’ютерна програма [5]; смарт- контрактів 
як окремий вид договорів [6]; смарт- контракт 
як форма договору [7]; смарт- контракт як спосіб 
виконання зобов’язання [8]. Однак при розгляді 
смарт- контракту як спосіб забезпечення виконан-
ня зобов’язання необхідно поділити його правову 
конструкцію на дві частини. Перша є основним 
договором. Друга є згодою сторін на застосуван-
ня спеціального способу забезпечення виконання 
зобов’язання у вигляді смарт- контракту. Водно-
час смарт- контракт діє дещо по-іншому: сторони 
погоджуються загалом на його умови, тим самим 
юридично відбувається одна угода, а не дві. Таким 
чином, смарт- контракт, хоч і гарантує виконання 
зобов’язання, не є окремим способом забезпечення.

Модель правового регулювання смарт- конт-
ракту як комп’ютерної програми (програми для 
ЕОМ) вперше було використано окремих штатах 
США, зокрема, в Аризоне. Законодавці в штаті 
Арізона (США) визначили смарт- контракт як про-
граму, яка приводиться в дію певними подіями, 
відображає певний стан, виконується на певному, 
децентралізованому, реєстрі та здатна контролю-
вати активи, враховані в такому реєстрі, ініцію-
вати їх передачу [9]. Смарт-контракт — це про-
грама для ЕОМ, що функціонує у розподіленому, 
децентралізованому реєстрі, яка може керувати 
передачею активів та забезпечувати запис про ньо-
го у реєстрі.

У законодавстві Білорусі смарт- контракт також 
розглядається як «програмний код, призначений 
для функціонування в реєстрі блоків транзакцій 
(блокчейні), іншій розподіленій інформаційній 
системі з метою автоматизованого вчинення та 
(або) виконання угод або вчинення інших юри-
дично значимих дій» [10].

Нормативно- правове регулювання смарт- 
контракту перебуває у стадії становлення. На між-
народному рівні актів, присвячених безпосередньо 
смарт- контракту, немає. Юридична сила смарт- 

контрактів тягне за собою ще один рівень склад-
ності, який заслуговує на розгляд: якщо смарт- 
контракти не отримають міжнародне визнання, 
вони можуть завадити застосуванню міжнародного 
приватного права, оскільки смарт- контракти роз-
міщуються в мережі блокчейн, яка, у свою чергу, 
не визнає міжнародні кордони. Складно передба-
чити результат міжнародного спору, коли одна 
держава визнає смарт- контракт як дійсний право-
вий інструмент, а інша — ні. Таким чином, відсут-
ність скоординованих на міжнародному рівні зу-
силь щодо визнання законності смарт- контрактів 
може виявитися серйозною проблемою.

В той же час, в актах ЮНСІТРАЛ простежу-
ється тенденція до закріплення принципу недис-
кримінації (свободи) електронної форми запи-
су — електронний запис, що передається, не може 
бути позбавлений юридичної сили, дійсності або 
позовної сили на тій підставі, що вона складе-
на в електронній формі [11]. Аналіз Принципів 
міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА 
у ред. 2016 р. (далі — Принципи УНІДРУА) [12] 
дозволяє зробити висновок, що у разі автомати-
зації укладання (у разі смарт- контракту — авто-
матизації виконання зобов’язань) згода сторін на 
автоматизацію дозволяє уникнути безпосередньої 
участі сторін в укладенні (або виконанні) зобов’я-
зань. Так, у п. 3 Коментарів до ст. 2.1.1 Прин-
ципів УНІДРУА вказується, що допускається ав-
томатизоване укладення договорів, у разі якого 
сторони погоджуються використовувати систему, 
здатну на самовиконувані електронні дії, наслід-
ком чого є укладення договору без втручання лю-
дини [12, c. 35]. Таким чином, на міжнародному 
рівні існують правові акти, з яких побічно можна 
дійти висновку про визнання електронної форми 
угоди і про можливу автоматизацію укладення та 
виконання договорів, тобто про юридичне визнан-
ня смарт- контракту як договору.

Прикладом самовиконуваних електронних дій 
може бути ситуація, за якою виробник автомо-
білів і постачальник комплектуючих деталей до-
мовилися використовувати систему електронного 
обміну даними так, що при зменшенні кількості 
деталей у виробника до певного рівня система ав-
томатично генерує замовлення на деталі, і ці за-
мовлення виконуються постачальником. Як зазна-
чається у Принципах УНІДРУА 2016 [12, c. 35] 
факт угоди між сторонами про використання та-
кої системи скасовує необхідність безпосереднього 
втручання сторін у процес виконання договору.

Загалом більшість країн світу поки не прий-
няли спеціальних норм про смарт- контракти. 
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У такій ситуації знаходиться і Україна, де тільки 
починає формуватися законодавство, яке регулює 
відносини, пов’язані із застосуванням інформа-
ційних технологій. Необхідність поправок, які 
змогли б заповнити прогалини, що утворилися 
в чинному законодавстві, очевидна. Насамперед 
це стосується технології блокчейну (Blockchain) — 
алгоритму, що опосередковує безпечний розвиток, 
укладання та виконання смарт- контрактів. Блок-
чейн є базою даних, розподілену між усіма вклю-
ченими до мережі блокчейн (Blockchain Network) 
пристроями, з використанням якої користувачі 
здійснюють передачу інформації. При цьому ко-
жен із учасників мережі зберігає як мінімум ча-
стину всієї бази даних, що забезпечує її стійкість 
до протиправних дій з боку як третіх осіб, так 
і самих учасників. Іншими словами, блокчейн 
зберігає дані в блоках (blocks) і пов’язує їх один 
з одним в єдиний ланцюжок (chain) для створення 
єдиної системи записів таких даних [13, с. 39]. 
Технологія розподіленого реєстру (Distributed 
Ledger Technology, або DLT) полягає в тому, що 
вся інформація, зокрема база даних, зберігається 
не на централізованому сервері, а розподілена між 
вузлами мережі. Зміна інформації, що вноситься 
одним вузлом до реєстру, протягом невеликого 
проміжку часу відображається у всіх копіях реє-
стру мережі.

Фактично технологія блокчейн може застосо-
вуватися в усіх сферах, де є покрокові правила 
поведінки: внесення записів про перехід права 
власності або обтяження на нерухоме майно, акції 
або частки господарських товариств, посвідчення 
документів та угод, проведення фінансових опе-
рацій, надання відомостей з публічних реєстрів 
тощо. Технологія може використовуватися для 
автоматизації подібних процесів у будь-якій ор-
ганізації, будь то робота зі стандартними докумен-
тами, договорами, фіксація юридично значимих 
повідомлень, певних подій чи дій.

У законопроєкті «Про обіг криптовалюти 
в Україні» № 7183 від 06.10.2017 р. запропо-
новано поняття «система блокчейн» як децен-
тралізований публічний реєстр усіх проведених 
криптовалютних транзакцій, які були проведені 
суб’єктом криптовалютних операцій [14]. Одним 
з недоліків згаданого законопроекту є терміноло-
гічна прив’язка суто до сфери обігу криптовалют 
і ігнорування потенціалу застосування технології 
Блокчейн в інших сферах, у тому числі правового 
регулюваня договірних відносин.

Першою спробою легітимізувати поняття 
«смарт- контракт» був законопроект «Про розви-

ток цифрової економіки» № 7485 від 15.01.2018 
р., у якому «смарт- контракт» — це програмний 
код, призначений для функціонування в реєстрі 
блоків транзакцій (блокчейні), іншій розподіленій 
інформаційній системі в цілях автоматизованого 
здійснення і (чи) виконання угод або здійснен-
ня інших юридично значимих дій [15]. Таким 
чином, пропонувалася модель правового регу-
лювання смарт- контракту як комп’ютерної про-
грами. Якщо ж розглядати смарт- контракт лише 
як комп’ютерну програму, то дане розуміння не 
відповідає нормам ЦК України, оскільки, відпо-
відно до ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є до-
мовленість двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення цивільних 
прав та обов’язків. Договір може бути укладений 
у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми до-
говору не встановлені законом (ч. 1 ст. 639 ЦК 
України) [16]. Договір вважається укладеним 
в письмовій формі, якщо він укладений за допо-
могою інформаційно- телекомунікаційних систем 
(ч. 2 ст. 639 ЦК України). Правочин може вчи-
нятися усно або в письмовій (електронній) фор-
мі (ст. 205 ЦК України) [16]. Відповідно до п. 3 
ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію», 
електронною формою представлення інформації 
вважається спосіб документування інформації, що 
означає створення, запис, передачу або збережен-
ня інформації у цифровій чи іншій нематеріаль-
ній формі за допомогою електронних, магнітних, 
електромагнітних, оптичних або інших засобів, 
здатних до відтворення, передачі чи зберігання ін-
формації [17]. Електронною формою представлен-
ня інформації вважається документування інфор-
мації, що дає змогу її відтворювати у візуальній 
формі, придатній для сприйняття людиною. Тобто 
чинне законодавство під електронною формою до-
говору (електронною формою представлення ін-
формації) визначають виключно носій даних, саме 
форму втілення інформації про умови договору.

Далеко не всі науковці згодні з тим, що смарт- 
контракт можна розглядати як договір в елек-
тронній формі та ототожнювати його з цивільно- 
правовим договором. Так, Є. О. Громова вказує, 
що «смарт- контракт є чимось більш масштабним 
і складним, ніж просто класичний договір в елек-
тронній формі… в алгоритмі смарт- контракту за-
кладено можливість самостійного прийняття рі-
шення про виконання зобов’язань за договором 
при настанні певних умов, наприклад, автома-
тично списувати кошти з рахунку контрагента 
або розірвати договір оренди у разі прострочен-
ня внесення орендної плати. В рамках договорів, 
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укладених в електронній формі, сторони повинні 
власними силами та своїми діями забезпечувати 
виконання покладених на них зобов’язань» [18]. 
Дійсно, цей договір не є примітивним і містить 
безліч нюансів як з юридичної, так і з техноло-
гічної сторони. Він вимагає особливих дій від сто-
рін такого договору (зокрема, висловлення згоди 
на використання у їхніх відносинах спеціальних 
комп’ютерних програм). Розумні контакти були 
розроблені для різних децентралізованих додат-
ків, які формують на основі блокчейнових сис-
тем, тим самим спрощуючи та систематизуючи 
роботу з даними. Таким чином, можна сказати, 
що смарт- контракт може бути досліджений з тех-
нічного боку (тобто код, який функціонує на базі 
блокчейн при настанні заздалегідь відомих обста-
вин) та з юридичного боку (договір, який може 
бути реалізований на базі блокчейн).

На наш погляд, смарт- контракт є договором 
між двома і більше сторонами, спрямований на 
встановлення, зміну або припинення юридич-
них прав та обов’язків, укладений в електронній 
формі в системі блокчейн або іншій розподіленій 
базі даних, частина зобов’язань за яким викону-
ється сторонами в автоматичному порядку при 
настанні зазначених у договорі умов. Тобто смарт- 
контракт — це угода, яку можна автоматизувати 
та забезпечити примусове виконання.

Також хотілося б виділити два основні види 
смарт- контрактів: перший — це повністю автома-
тизована угода, вся інформація про яку та про-
грамний код знаходиться лише на електронних 
носіях; і другий вид — це частково автоматизова-
ний контракт, лише фрагмент якого закріплюєть-
ся за допомогою цифрових технологій, а все інше 
закріплюється у традиційному тексті на паперо-
вих носіях [19, c. 41]. Щодо другого виду, напри-
клад, найчастіше через інформаційні технології 
виконується лише частина угоди, яка пов’язана 
з оплатою товарів, робіт або послуг. Так, дума-
ється, що за моделлю смарт- контракту побудовані 
відносини з оплати комунальних та інших послуг 
через так звані «автоплатежі». Ґрунтуючись на 
такому досить широкому визначенні, під смарт- 
контрактом можна розуміти, наприклад, договір 
надання послуг таксі з використанням мобільного 
додатку, оскільки сторони договору заздалегідь 
знають суму замовлення, а після виконання пе-
ревезення автоматично відбувається транзакція 

списання грошових коштів з банківської картки 
замовника та їх зарахування на рахунок вико-
навця. Отже, ці приклади наочно демонструють, 
що смарт- контракт може забезпечувати виконання 
зобов’язання не цілком, а лише у його конкрет-
ній частині. Це зумовлено тим, що виконання 
цивільно- правового зобов’язання повністю через 
інформаційну систему передбачає наявність спе-
цифічного об’єкта. Так, щоб автоматично переда-
ти одне благо від боржника до кредитора, потріб-
но щоб інформація про передачу була пов’язана 
з інформаційною системою. Найпростіше це зро-
бити тоді, коли передаються цифрові об’єкти — 
цифрові права, бездокументарні цінні папери чи 
безготівкові кошти [20, c. 136].

Висновок. В сучасних умовах смарт- контракти 
все ж таки не можуть витіснити класичні договір-
ні форми і знаходять своє застосування лише в об-
межених сферах. За всіх існуючих і закріплених 
практикою переваг смарт- контрактів, не варто 
відкидати класичне договірне право, яке сформу-
вало повноцінну та якісну теорію угод. Договір-
на робота, особливо у відносинах юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців може бути суттєво 
ускладнена особливими об’єктивними та суб’єк-
тивними обставинами та умовами, які складно 
перевести в програмний код та прив’язати до 
формальної логіки, а отже класичні договори не 
втрачають своєї актуальності в сучасній ситуації. 
Разом з тим, потенціал смарт- контрактів разом 
із блокчейном може вплинути практично на всі 
сфери діяльності нашого суспільства.

У чинному законодавстві України відсутні 
норми, які повною мірою відображали б сутність 
смарт- контрактів, а також надавали гарантії 
на його виконання. Відтак, на нашу думку, не-
обхідно внести зміни до ЦК України у вигляді 
доповнення загальними нормами, які регламен-
тували б смарт- контракти. Проте більш доціль-
ним рішенням з метою розкриття всієї сутності 
смарт- контрактів є розробка та прийняття закону 
«Про смарт- контракти», який закріплював понят-
тя, характерні ознаки, особливості укладання та 
виконання смарт- контрактів, був орієнтований на 
закріплення детальних процедур укладання та ви-
конання смарт- контрактів, порядку організації за-
хисту інтересів кожної сторони смарт- контракту, 
а також на конкретизацію загальних норм ЦК 
України.
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