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АНОТАЦІЯ 

 

 

Ковбас І.В. Адміністративно-правове регулювання нагородної 

справи в Україні: теорія, досвід та ефективність. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – розкрито генезу, сутність, основні ознаки, зміст, досвід, 

ефективність, закономірності ефективного адміністративно-правового 

регулювання нагородного права в Україні. 

У роботі встановлено, що генезу дослідження нагородної системи як 

правового явища у вітчизняній правовій науці можна розглядати з акцентом 

на особливість розвитку самої правової науки. Якщо мова йде про незалежну 

Україну і про вітчизняну адміністративно-правову та й взагалі про правову 

науку, тоді і ґенезу дослідження певного явища у ній варто розглядати, 

починаючи з 1991 р. і до сьогодення. З урахуванням цього умовно виділено 

кілька етапів такої ґенези. Генезу відповідного дослідження пропонується 

розглядати в аспекті поступового посилення спеціалізації наукового пошуку, 

виокремлення кількох напрямків (як загальноправового, так і суто 

галузевих, – конституційно-правового, адміністративно-правового та 

напрямку трудового права), при домінуванні конституційно-правового та 

адміністративно-правового, що цілком логічно пояснюється особливістю 

правової природи нагородної справи. Доводиться, що, нагородна справа 

увагу вчених-конституціоналістів привертає в аспекті реалізації 

повноважень Президента України, узгодження засад правового регулювання 

нагородної справи із положеннями Конституції України, виокремлення 
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нагородного права як новаційного елементу системи права України. 

Доцільним вбачається об’єднання таких результатів в межах окремого 

піднапрямку галузевих фахових наукових досліджень, що й дозволить 

сформувати оновлену концепцію адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні. Умовно виділена періодизація ґенези 

дослідження феномену нагородної справи в Україні лише підтверджує 

доцільність збереження спеціалізації наукового дослідження й виділення 

окремого тематичного її піднапрямку. 

Запропоновано авторське визначення нагородної справи. Таку 

діяльність умовно варто поділяти на дві складові: основну (безпосередньо 

пов’язану із впровадженням та застосуванням державних нагород) та 

додаткову (організаційне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення 

такої діяльності). Нагородну справу варто розглядати як елемент єдиного 

тематичного суміжного понятійного ряду, відмежовуючи від нагородної 

системи держави, системи нагород, нагородної політики, нагородної 

практики, нагородних традицій, нагородної культури, нагородної ідеології, 

нагородної процедури, нагородної юстиції та нагородних матеріалів 

(нагородних документів), нагородного права, нагородного законодавства. 

Враховуючи її тісні зв’язки з іншими нагородними явищами, нагородну 

справу варто розглядати в якості складової нагородної системи України.  

У дисертації обгрунтовано можливість і доцільність виокремлення у 

системі сучасного права України певної сукупності норм права, яку можна 

назвати нагородним правом. З урахуванням наявних фахових наукових 

напрацювань, нагородне право цілком можна вважати «новаційним» 

елементом системи права України (саме як окремого елементу), хоча норми 

права, які регулюють відносини, пов'язані із впровадженням та 

використанням нагород, формувалися протягом тривалого періоду, 

модифікувалися кількісно (зростала кількість) й якісно (змінювався їх зміст), 

а саме як певної виокремленої сукупності ці норми права набули ознаки 

лише останнім часом.  
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Доведено, що нагородне право не варто ототожнювати із нагородним 

законодавством як зовнішньою формою його існування, яке є великим за 

кількісними показниками, різноманітним за якісними характеристиками, 

несистематизованим, що істотно ускладнює нагородозастосування, 

нагородну практику. В системі права нагородне право варто розглядати як 

право публічне (в аспекті поділу на приватне та публічне), «змішане» 

(регулятивно-охоронне, матеріально-процедурне), як підгалузь права. 

Визначено, що нагорода посідає своє місце у суміжному понятійному 

ряду, перебуваючи у різному варіанті співвідношення із елементами цього 

ряду (переконання, заохочення, стимули, винагорода, відзнака, премія, 

цінний подарунок). Нагороду як «базовий» елемент нагородної справи слід 

розглядати в якості законодавчо визначеної особливої вищої форми 

заохочення з боку держави (в особі голови держави) за заслуги перед 

державою, суспільством, що застосовується до особи (колективу осіб) в 

порядку особливої деталізованої процедури, за відсутності трудових 

(службових) відносин із суб’єктом нагородження, й передбачає гарантовану 

державою багаторівневу соціальну престижність, моральне, матеріальне або 

ж змішане забезпечення.  

Доведено, що для з’ясування специфіки нагород, важливим є їх 

класифікаційний розподіл з одночасним використанням різноманітних 

критеріїв, які б охоплювали матеріально-правовий та процедурно-правовий 

аспект нагород. Більше того, обґрунтовується, що формування «блоку 

критеріїв» розподілу нагород на види має здійснюватися із їх орієнтацією на 

охоплення всіх елементів нагородної системи. Пропонується класифікація 

нагород на види із використанням різних критеріїв. Всі критерії 

пропонується розподіляти на кілька «підблоків» залежно від їх відношення 

до певного елементу нагородної справи, як-то: суб’єктний, процедурний, 

об’єктний тощо. Саме таке розмаїття критеріїв дозволяє детально з’ясувати 

специфіку різновидів нагород та запропонувати нормативні моделі їх 

закріплення. 



5 

Обґрунтовано можливість і доцільність системного розгляду 

нагороди як сукупності взаємопов’язаних, взаємозалежних і ієрархічно 

побудованих її елементів (різновидів нагород), пов’язаних внутрішніми та 

зовнішніми зв’язками та таких, що утворюють єдине ціле, зорієнтоване на 

забезпечення своєчасного адекватного реагування на заслужену поведінку 

особи (осіб), підвищення гарантованої соціальної престижності та зміну 

правового статусу останньої, спонукання до добровільного прояву 

аналогічної поведінки у майбутньому як цією особою, так і на її прикладі 

іншими особами. Обґрунтовано «складний» («ускладнений», «широкий») 

підхід до розгляду системи із виокремленням її елементів (види нагород), 

зв’язків між ними (внутрішніх із їх поділом на горизонтальні (в межах 

кожного виду елементу – виду нагороди) та вертикальні (між елементами – 

між видами нагород) й зовнішніх) та мети. 

Встановлено, що нагородна процедура – це врегульований нормами 

права стадійний порядок (послідовність дій) відзначення уповноваженим 

суб’єктом (за участю суб’єктів, що сприяють) заслуг особи (колективу осіб) 

перед державою, Українським народом нагородами й гарантування 

отримання нею (ними) особливого правового статусу. Це вид безспірної, 

втручальної, зовнішньої, звичайної, правозастосовчої, складної, одноосібної 

або конкурсної або списочної, полісуб’єктної, правонадільної, стадійної 

адміністративної процедури. Її основними ознаками є: публічність, 

нормативність, наявність спеціального суб’єкту (навіть системи таких 

суб’єктів), владний характер, стадійність, сервісний характер, прийняття 

підсумкового індивідуального акту, цільова спрямованість.  

Запропоновано авторське визначення суб’єктів нагородної 

процедури. З урахуванням специфіки самої процедури, обов’язковим їх 

суб’єктом є суб’єкт публічної адміністрації, а з акцентом на розмаїття 

нагород, безпосередніх підстав для нагородження, – в наявності ціла система 

суб’єктів такої процедури. Наведено їх умовний поділ з використанням 

різних критеріїв. Надмірна кількість суб’єктів нагородної справи, що певним 
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чином обумовлено й множинністю видового розмаїття нагород, підстав для 

нагородження, дещо ускладнюють її, знижують «унікальність», 

«винятковість», що й формує підстави, з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду, для модернізації системи суб’єктів нагородної 

процедури у поєднанні із переглядом ресурсу всіх складових нагородної 

справи та нагородної системи України. 

Обґрунтовано, що нагородна процедура є різновидом 

адміністративної процедури із притаманними загальними (для будь-якого 

виду адміністративної процедури) ознаками та особливостями, які є 

характерними для цього виду процедури. Вона є стадійною (етапною), бо 

передбачає певну логічну послідовність взаємозмінюваних виокремлених 

самостійних дій із змістом, цільовим спрямуванням, суб’єктним складом та 

його статусом, строковістю та документаційним забезпеченням. Значення 

стадій нагородної процедури варто вбачати у логічно-функціональній 

послідовності розвитку нагородної процедури.  

Запропоновано авторське визначення ефективності адміністративно-

правового регулювання нагородної справи в Україні. Ефективність 

обґрунтовано розглядати саме у поєднанні її трьох елементів (результату, 

умов та мінімізованих витрат). Ефективність варто розглядати в аспекті 

виокремлення: умов (те, що сприяє, обумовлює, зумовлює), критеріїв 

(співвідношення «мета-результат-ресурси»), показників («доказів дієвості», 

наочних кількісних параметрів), із їх умовним поділом на: суб’єктивні та 

об’єктивні; пов’язані із нагородою, із суб’єктами нагородної справи, із 

нагородною процедурою, із гарантуванням нагородної справи.  

Доведено, що в якості однієї із суб’єктивних умов ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи варто розглядати 

правосвідомість суб’єктів нагородних правовідносин, яку слід визнати як 

комплексне явище, що поєднує сукупність ідей, поглядів, теорій, концепцій, 

а також емоцій, почуттів про нагородне право, нагородну справу, роль 

адміністративного права у врегулюванні відповідних відносин. Комплексний 
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характер правосвідомості зазначених суб’єктів зумовлює потребу організації 

та проведення заходів правопросвітницького, в тому числі й систематичного 

освітнього, інформаційного, регулятивного характеру, безпосередньо 

зорієнтований на суб’єктів (в тому числі й потенційних) нагородних 

правовідносин.  

Обґрунтовано, що якість нагородного законодавства варто розглядати 

як сукупність вимог, наявність яких дозволяє забезпечити досягнення 

передбачених у нагородному законодавстві мети, завдань з використанням 

ресурсу адміністративно-правових норм. Якісь нагородного законодавства 

слід розглядати як вид юридичної (спеціально-юридичної) умови 

ефективності вілповідного регулювання.  

Відзначено важливу роль у нагородозастосуванні юридичної 

аргументації, а унормування засад її використання як умову ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

Запропоновано авторське визначення юридичної аргументації у 

нагородозастосуванні. Доведено, що її ресурс формується за рахунок ознак: 

«прив’язки» до практичної діяльності суб’єктів нагородних правовідносин; 

цільової спрямованості на підтвердження або ж спростування підстав для 

нагородозастосування; послідовності певних активних дій; унормованості 

(щоправда, різного ступеню деталізації) засад; прагненні досягнення 

бажаного результату; фокусування на тлумаченні положень законодавства; 

ініціативності аргументаторів; орієнтації на дотримання правових цінностей 

(справедливої реалізації з боку держави та суспільства на заслуги особи (або 

колективу осіб).  

Доведено, що правовими цінностями ефективного адміністративно-

правового регулювання має бути справедливість із усіма її складовими, 

серед яких: рівність, людська гідність, свобода. Їх поєднання дозволяє 

досягти дієвості, визначеності, орієнтованості такого регулювання, 

оптимального використання ресурсів для досягнення мети. Доведено 

потребу врахування динамічності зазначених універсальних правових 
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цінностей для врегулювання відносин у сфері нагородної справи й акценту 

на максимальному урахуванні процесів їх філіації та інституціоналізації. 

Зазначено, що важливо врахувати універсальні європейські цінності й 

сприяти формуванню нагородного права, нагородного законодавства, 

нагородної практики України відповідно як складової «європейського 

нагородного права» як частини «європейського адміністративного права» та 

«європейського нагородного простору».  

Обґрунтовано потребу для ефективності адміністративно-правового 

регулювання відносин нагородної справи використання адміністративно-

деліктних норм, які визначають засади адміністративної відповідальності за 

можливі адміністративні правопорушення. Ресурс охоронних норм має 

зорієнтуватися на унормування «запобіжників» протиправних діянь у 

нагородній справі, на попередження таких діянь й адекватне реагування на 

них, в т.ч. шляхом їх припинення та застосування адміністративних стягнень 

за результатами розгляду справ. Вбачається доцільним урахування 

унікальності адміністративної відповідальності як різновиду юридичної 

відповідальності при закріпленні її засад у єдиному кодифікованому 

адміністративно-деліктному акті.  

Ключові слова: нагорода, нагородна справа, нагородна процедура, 

нагородне право, державна нагорода, стадії нагородної процедури, 

ефективність, нагородне законодавство. 
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ANNOTATION 

 

 

Kovbas I.V. Administrative regulation of award affairs in Ukraine: theory, 

experience and effectiveness. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; finance law; information law”. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2020. 

The research establishes that the genesis of the study of the award system 

as a legal phenomenon in the domestic legal science can be considered with a 

focus on a special feature of the development of the very legal science. Referring 

to the independent Ukraine and domestic administrative science and legal science 

per se, one also should examine the genesis of the study of a particular 

phenomenon from 1991 to the present day. Taking into account the above, several 

stages of that sort of genesis have been conditionally marked. It is proposed to 

deal with the genesis of the relevant study in terms of a gradual intensification of 

the specialization of scientific search and highlighting several directions (both 

general legal and exclusively branch –constitutional, administrative and labor) 

under the dominance of constitutional and administrative ones that is logically 

explained by a peculiarity of the legal nature of award affairs. It is justified that 

award affairs draw attention of constitutionalists in the context of exercise of 

powers of the President of Ukraine, harmonization of the fundamentals of legal 

regulation of award affairs with the provisions of the Constitution of Ukraine, 

separation of award law as an innovative element of the legal system of Ukraine. It 

seems reasonable to combine such results within one sub-direction of branch 

professional research that will make it possible to form an updated concept of the 

administrative regulation of award affairs in Ukraine. Conditionally specified 

periodization of the genesis of the study of the phenomenon of award affairs in 

Ukraine just confirms the expediency to keep the specialization of the research 

and to separate its thematic sub-direction.  
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The author’s definition of award affairs is proposed. Such activities should 

be conveniently divided into two components: basic (directly associated with the 

implementation and use of the state awards) and additional (organizational, 

technical, financial and information support of such activities). Award affairs 

should be treated as an element of a unified allied concept list by drawing a line 

between the state award system, system of awards, award policy, award practice, 

awards traditions, award culture, award ideology, award procedure, award justice 

and award materials (award documents), award law, award legislation. Taking into 

account its close connections with other award phenomena, award affairs should 

be considered as a component of the award system in Ukraine. 

The thesis justifies an option and viability of separating a certain scope of 

norms of law, which can be called award law, in the system of modern law of 

Ukraine. In view of the available professional scientific best practice, award law 

can be definitely perceived as an “innovative element” of the legislative system of 

Ukraine (as an individual element); however, the norms of law which regulate the 

relations associated with the implementation and use of awards have been formed 

for a long period, modified in quantity (the number has raised) and quality (their 

content has changed) – these norms have gained the features of a particular 

separated set most recently.  

It is proved that award law should not be identified with award legislation 

as an external form of its existence, which is extensive in quantitative indicators, 

diverse in qualitative characteristics and unstructured that drastically encumbers 

awarding and award practice. In the system of law, award law should be regarded 

as public law (in the context of division into private and public), “mixed” 

(regulatory and protective, material-procedural), as a sub-branch of law. 

The research states that an award takes its position in an allied conceptual 

list being in different correlations with elements of this list (persuasion, 

encouragement, incentives, award, certificate of merit, bonus, a valuable gift). It is 

incumbent to consider an award, as a “basic” element of awards affairs, in the 

function of legislatively defined special supreme form of encouragement on the 
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part of the state (represented by the head of the state) for merits to the state, 

society which is applied to a person (a team) in order of specific detailed 

procedure without labor (official) relations with an awardee and includes a 

multilevel social credibility, moral, material or mixed provision guaranteed by the 

state.  

It is proved that to clarify the specifics of awards, their classification 

division with a simultaneous use of different criteria, which would cover material 

legal and procedural legal aspect of awards, is important. Moreover, the paper 

proves that the formation of a “block of criteria” for dividing awards into types 

should be performed with their orientation on the coverage of all elements of the 

award system. It is proposed to classify awards according to the types using 

various criteria. All criteria are supposed to be divided into several “sub-blocks” 

depending on their relation to a particular element of award affairs as follows: 

subjective, procedural, objective etc. That sort of diversity allows finding out the 

specifics of kinds of awards in details and recommending statutory models of their 

fixation. 

An option and expediency of the system-based consideration of an award 

as a set of its interrelated, interdependent and hierarchically shaped elements 

(types of awards) associated by internal and external ties and such which form an 

integral whole oriented on ensuring a timely adequate response to an honored 

conduct of a person (persons), improvement of a guaranteed social prestige and 

change of the legal status of the latter, encouragement to a voluntary manifestation 

of the same conduct in the future both by the person and other persons following 

his/her lead. It is substantiated a “complex” (“complicated”, “broad”) approach to 

the examination of the system along with specifying its elements (types of 

awards), relations between them (internal with their dividing into horizontal 

(within the framework of every type of an element –award type) and vertical 

(between the elements – between the types of awards) and external) and a purpose. 

The research establishes that award procedure is a statutory regulated stage 

order (progression of actions) of distinguishing a person’s (a group of persons) 
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merits to the state, the Ukrainian people by an authorized official (with the 

participation of facilitators) and guaranteeing of his/her special legal status. This is 

a type of indisputable, interfering, external, standard, enforcement, complex, 

individual, competitive or list-based, poly-subjective, granting authority, and stage 

administrative procedure. It has the following essential features: publicity, 

standardization, a special subject (even the system of such subjects), authoritative 

character, occurrence in stages, service nature, approval of a final individual act, a 

goal. 

It is proposed the author’s definition of the subjects of award procedure. 

Taking into account the specifics of the very procedure, an obligatory subject is an 

entity of the public administration and, in the context of the diversity of awards, 

there should be direct grounds for awarding – there is a system of subjects of that 

sort of procedure. Their conditional division with the use of different criteria is 

provided. The abundance of the subjects of award affairs, that is somewhat driven 

by a multiplicity of type diversity of awards, reasons for awarding, makes it 

difficult, depreciates “uniqueness”, “exceptional nature” that permits – given the 

best international practices – to modernize the system of the subjects of award 

procedure in combination with the revision of all components of award affairs and 

the award system in Ukraine. 

The dissertation justifies that award procedure is a sub-type of 

administrative procedure with inherent general (for any type of administrative 

procedure) features and special aspects, which are peculiar to this type of 

procedure. It has a stage nature because it provides for a particular logical 

sequence of interchangeable separated independent actions having content, 

purpose, parties and their status, timelines and document support. It is expedient to 

regard the significance of the stages of award procedure in the development 

sequence of award procedure. 

The author proposes his definition of the effectiveness of administrative 

regulation of award affairs in Ukraine. The effectiveness is proved to be 

considered in combination of its three elements (a result, conditions and 
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minimized expenditures). The effectiveness should be examined in terms of 

marking: conditions (one that facilitates, stipulates, causes), criteria (the 

correlation “purpose-result-resources”), indicators (“effectiveness evidence”, 

tangible figures) with their conventional division into: subjective and objective; 

related to an award, subjects of award affairs, award procedure, guaranteeing 

award affairs. 

The research justifies that it is essential to regard the legal awareness of the 

parties of legal relations, which should be identified as a complex phenomenon 

combining a set of ideas, views, theories, concepts and emotions, feelings about 

award law, award affairs, role of administrative law in the regulation of the 

relevant relations, as one of the subjective conditions of the effectiveness of 

administrative regulation of award affairs. A complex character of legal awareness 

of the mentioned subjects causes a need to organize and to carry out actions of 

legal educational and permanent informational, regulatory character directly 

focused on the subjects (including potential ones) of award legal relations. 

The dissertation establishes that a quality of award legislation is worth to 

be treated as a complex of requirements the availability of which permits ensuring 

the achievement of a goal, tasks covered by award legislation with the use of a 

resource of administrative norms. It pays to consider the quality of award 

legislation as a type of legal (special legal) condition of the effectiveness of the 

relevant regulation.  

It is mentioned an important role of juridical reasoning in awarding and 

standardization of fundamentals of its use as a condition of the effectiveness of 

administrative regulation of award affairs in Ukraine. The author proposes his 

definition of the juridical reasoning in awarding. The research proves that its 

resource is formed due to the following features: “binding” to the practical 

activities of the subjects of award legal relations; a goal focused on confirming or 

refuting the grounds for awarding; subsequence of some active actions; 

standardization (mind you, of varying degree of details) of fundamentals; striving 

to achieve the intended effect; focus on interpreting the legislative provisions; 
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proactivity of persons bringing evidence; a drive to follow legal values (fair 

realization on behalf of the state and society for merits of a person (or a group of 

people). 

It is justified that legal values of the effective administrative regulation 

should be based on the justice including all its components, as follows: equality, 

human dignity, freedom. Their combination allows reaching effectiveness, 

determinacy, a degree of orientation of such regulation, favorable use of resources 

for achieving a goal. The need to take into account a dynamic nature of the above 

universal legal values for the regulation of award relations and lay emphasis on a 

maximum consideration of the processes of their affiliation and institutionalization 

is grounded. The author marks that it is essential to refer to the universal European 

values and to contribute to the formation of award law, award legislation, and 

award practice in Ukraine as a component of “European award law” as a part of 

“European administrative law” and “European award space”. 

For the effectiveness of administrative regulation of award relations, it is 

recommended to use administrative tort norms, which define the provisions of 

administrative liability for possible administrative offences. A resource of 

protective norms has to orient towards the standardization of “preventive” illegal 

actions in the context of award affairs, to prevent such actions and to response to 

them adequately, incl. by terminating them and applying administrative penalties 

following outcomes of a judgment. It seems expedient to take into account the 

uniqueness of administrative liability as a sub-type of legal responsibility under 

the consolidation of its principles in a unified codified administrative tort act. 

Keywords: award, award affairs, award procedure, award law, state 

award, stages of award procedure, effectiveness, award legislation.   
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах сучасних реформаційних 

державотворчих та правотворчих процесів в Україні, безпосередньо 

пов’язаних із «наднормованими». «особливими», «вагомими», 

«унікальними» публічно значимими діяннями фізичних осіб (колективів 

осіб) задля збереження та примноження надбань України, зміцнення її 

економічного, політичного, соціально-культурного розвитку, унікальної 

історичної спадщини, а також утвердження її правового статусу у 

міжнародному середовищі як соціальної, правової, демократичної держави, 

актуальності набуває своєчасність, адекватність, легальність реагування 

держави та суспільства на визначені діяння, реагування на заслуги осіб перед 

державою та суспільством. Враховуючи особливість підстав для 

відповідного реагування, останнє має бути особливим, істотно відрізнятися 

від заходів стимулювання за правомірну поведінку, зразкове виконання 

посадових обов’язків, бути поліфункціональним завдяки зорієнтованості на 

відзначення заслуг особи (колективу осіб) перед державою, суспільством, 

визнання їх унікальності, престижності, особливості та загальної поваги, 

пошани стосовно осіб (колективів осіб), які вчинили такі діяння, надання їм 

пільг, переваг, особливого правового статусу, надання певних знаків, які 

підтверджують таке особливе ставлення до них у державі, суспільстві, 

«відзначення їх», «нагородження їх». Своєчасність, адекватність реагування 

на різноманітні, особливі, загальнозначимі діяння, результати останніх й 

виконання поліструктурного функціонального призначення останніми 

(ретро-перспективного спрямування, загально-спеціального змісту) можливе 

лише за умови детального нормативно-правового регулювання їх засад, 

упорядкування процедури, уніфікації практики. Отже, досконале за змістом 

й ефективне у застосуванні нагородне законодавство, прозора, деталізована, 

публічна нагородна процедура, уніфікована нагородна практика із 
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збереженням національних нагородних традицій й здатні сформувати 

унікальну нагородну справу, яка й буде запорукою розвитку України й 

зміцнення її позицій у світі. Чинне законодавство, зорієнтоване на 

врегулювання вищезазначених відносин, а також практика його застосування 

свідчить, що, незважаючи на їх наявність, все ж таки, в Україні ресурс 

нагородної справи як об’єкту правового регулювання використовується не у 

повному обсязі, що зумовлює потребу внесення коректив й приведення її у 

відповідність у контексті глобалізаційних правоперетворень та 

державотворень до відповідних світових та європейських аналогів. 

Нагородна справа, завдяки своїй унікальності, є предметом (у різному 

обсязі) правового регулювання різних галузей права, проте обов’язкова 

участь суб’єктів публічної влади у відповідних відносинах, специфіка 

процедурної діяльності, пов’язаної із нагородженням, із реагуванням 

держави на порушення нагородних правових приписів, зумовлює вагому 

роль у такому регулюванні адміністративного права. Навіть з огляду на 

оновлені підходи до розуміння системи права, виокремлення нових 

утворень, серед яких є й пропозиція стосовно нагородного права, розгляд 

останнього варто, все ж таки, вести з акцентом на тісний його зв’язок саме з 

адміністративним правом завдяки змістовному аспекту останнього. В умовах 

формування наукового новаційного базису для розробки і прийняття 

законодавства, зорієнтованого на врегулювання засад формування оновленої 

системи суб’єктів публічної адміністрації, адміністративних процедур, серед 

яких своє чільне місце посідає нагородна процедура, адміністративно-

деліктного законодавства із реакцією на вчинення відповідних протиправних 

діянь, безпосередньо пов’язаних із нагородою, важливо сформувати 

оновлені концептуальні положення для з’ясування реального ресурсу 

нагороди як особливого заходу стимулювання, заохочення щодо осіб 

(колективів осіб), результати діяльності яких є загальнозначимими, 

понаднормованими, заслуженими, системи нагород із її внутрішнім поділом 

на різновиди для адекватного реагування на різні прояви заслужених діянь, 
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нагородної процедури із її стадійним поділом й ефективності існування 

нагородної справи та її правового підґрунтя з акцентом на галузевий аспект 

останнього. Саме оновлений ціннісний підхід до формування концептуально 

нового фундаменту для нагородотворчості та нагородозастосування 

дозволить забезпечити максимально повне використання ресурсу нагородної 

справи в Україні й збереження її історико-національної особливості. 

Окремі питання проблематика нагородного права, нагородної справи 

висвітлюються у роботах вчених: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 

Д.С. Астахова, О.І. Баїк, В.С. Бігуна, П.О. Баранчика, В.М. Бевзенка, 

Ю.П. Битяка, Л.P. Біла-Тіунової, В.В. Богуцького, І.В. Бойко, І.Л. Бородіна, 

С.В. Венедіктова, В.О. Галай, В.В. Галунька, Ш.Н. Гаджиєвої, 

В.М. Гаращука, С.Т. Гончарука, І.С. Гриценка, Н.А. Гущиної, М.В. Дей, 

П.В. Діхтієвського, А.Л. Дьоміна, О.Т. Зими, В.В. Зуй, І.О. Картузової, 

С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 

Д.Г. Коритька, О.В. Кузьменко, Р.О. Кукурудза, Ю.Х. Куразова, В.І. Курила, 

Д.В. Лученка, А.М. Майдебури, А.В. Малька, О.І. Миколенка, 

Р.С. Мельника, А.Ю. Осадчого, Д.В. Приймаченка, Д.С. Припутня, 

С.Г. Стеценка, О.М. Соловйової, В.П. Тимощука, М.В. Титаренко, 

А.М. Школика та ін., які і слугували базою для дисертації. 

На рівні дисертаційних робіт питання нагородної справи 

досліджувались з акцентом на державні нагороди (наприклад, Д.Г. Коритько 

«Конституційно-правове регулювання державних нагород України» 

(2015 р.),  А.М. Майдебура «Конституційно-правовий статус державних 

нагород в Україні» (2013 р.). Проте, комплексних наукових досліджень, 

безпосередньо присвячених адміністративно-правовому регулюванню 

нагородної справи із аналізом її особливостей, використанні її ресурсу та 

формулюванням відповідної теорії, немає, що й актуалізує відповідне 

дослідження, зумовлює його наукове та практичне значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Роботу виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 
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національного університету на 2015–2019 роки, комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Крім 

того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до адміністративного 

законодавства та безпосередньо стосується Концепції адміністративної 

реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 

р. № 810/98; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016;  

Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 

року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 

р. № 474 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 

18.12.2018 р. № 1102-р); Стратегії реформування системи державного 

нагляду (контролю), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18.12.2017 р. № 1020-р.; Концепції вдосконалення нагородної справи в 

Україні, затвердженої Указом Президента України від 18.08.2005 

№1177/2005; Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук на 2014–2018 роки, затверджених постановою Президії 

Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18.10.2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі комплексного аналізу як раніше діючого, так і чинного 

законодавства, вітчизняних та зарубіжних наукових, навчальних, 

публіцистичних, довідникових та інших джерел з’ясувати генезу, сутність, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-%D1%80#n14
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особливості адміністративно-правового регулювання нагородної справи, 

його досвід, ефективність, закономірності розвитку та сформулювати 

сучасну концепцію галузевого регулювання нагородної справи. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити 

такі основні задачі: 

- проаналізувати генезу дослідження нагородної справи у вітчизняній 

правовій науці; 

- визначити поняття, зміст нагородної справи, її співвідношення із 

суміжними правовими поняттями; 

- охарактеризувати нагородне право як новаційний елемент системи 

права України; 

- визначити поняття, ознаки, функції нагород;  

- виділити критерії та класифікувати нагороди; 

- охарактеризувати нагороду як систему, виокремити основні 

властивості, зумовлюють їх специфіку; 

- з’ясувати поняття, ознаки, видову належність та принципи 

нагородної процедури; 

- охарактеризувати суб’єктів нагородної процедури; 

- визначити стадії нагородної процедури та проаналізувати їх зміст; 

- визначити поняття ефективності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи в Україні, обґрунтувати оновлений зміст їх 

принципів, критеріїв, умов та показників;  

- охарактеризувати правосвідомість суб’єктів правовідносин як умову 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи; 

- проаналізувати  якість нагородного законодавства як умови 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в 

Україні; 

- обґрунтувати роль і значення аргументованого 

нагородозастосування як умови ефективності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи в Україні; 
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- обґрунтувати пріоритети ціннісного виміру при визначенні 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи; 

- розкрити специфіку адміністративної відповідальності у 

забезпеченні ефективності адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні; 

- визначити концептуальні пропозиції теоретичного та 

практичного змісту, спрямовані на підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи із урахуванням 

оновлених підходів до розуміння предмету регулювання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з 

адміністративно-правовим регулюванням нагородної справи в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

нагородної справи в Україні: теорія, досвід та ефективність. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового тощо), 

використання яких у взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, 

забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а 

також наукову достовірність і переконливість отриманих результатів. Як 

загальнонауковий метод використовувався діалектичний метод наукового 

пізнання, який дав можливість розглянути нагородну справу та її 

адміністративно-правове регулювання у розвитку та взаємозв’язку, виявити 

усталені напрями й закономірності загалом (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 3.1). 

Застосування історико-правового методу дало змогу з’ясувати історіографію 

доктринального дослідження нагородної справи та її адміністративно-

правового регулювання, виявити зв’язок минулого та сьогодення (підрозділи 

1.4, 2.3). Логіко-семантичний метод використано для формулювання 

відповідних дефініційних конструкцій (розділ 1, підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 

4.2). Для з’ясування сутності, виокремлення основних властивостей 
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нагородної справи, встановлення співвідношення із суміжними правовими 

поняттями, а також виділення специфічних властивостей застосовано 

структурно-функціональний, системний методи, прийоми логічного методу 

(підрозділи 1.2, 2.1, 3.1). Методи моделювання, аналізу та синтезу 

використано під час розроблення пропозицій щодо вдосконалення положень 

законодавства (підрозділи 4.3, 4.6). За допомогою логіко-юридичного методу 

сформульовано базові для дисертаційної роботи дефініції (підрозділ 1.2, 1.3, 

2.1, 2.3, 4.3). За допомогою методології порівняльного правознавства, 

прийомів логічного методу виявлено переваги й недоліки зарубіжного 

досвіду нормативного визначення нагородної справи, окреслено можливі 

шляхи його запозичення для України (підрозділи 2.3, 3.3, 4.4). Специфіка 

досліджуваного об’єкта, його певною мірою розгалужений характер 

зумовили застосування низки наукових підходів: фундаментального, 

органічної єдності теорії й практики (підрозділи 2.1, 2.2, 4.3, 4.4), поєднання 

критичного та раціонального (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1), порівняльно-

ретроспективного (підрозділ 1.1), єдності логічного та системного підходу. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, зарубіжне законодавство, результати 

нормопроектної роботи. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, політико-правова публіцистика, 

енциклопедичні, довідникові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим адміністративно-

правовому регулюванню нагородної справи в Україні в аспекті поєднання 

теоретичного, практичного та праксеологічного аспектів. У результаті 
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проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, 

запропоновані здобувачем, зокрема: 

уперше: 

- здійснено авторську класифікацію нагород з обґрунтуванням 

доцільності використання множинності критеріїв (із їх поділом на «блоки-

підблоки», як-то: суб’єктний, процедурний, об’єктний тощо) із охопленням її 

зв’язків з усіма елементами нагородної справи задля з’ясування реального 

ресурсу нагороди; 

- запропоновано системний аналіз нагороди в аспекті її «складного», 

«широкого» розуміння із виокремленням елементів (різновидів нагород), 

зв’язків між ними (з їх поділом на внутрішні та зовнішні, горизонтальні та 

вертикальні), мети (із її поділом на ретро- та перспективну складові), а також 

дослідженням ознак,  притаманних будь-якій системі, й із певною специфікою 

прояву характерних і для нагороди; 

- пропонується авторський алгоритм дослідження суб’єктів нагородної 

процедури з їх поділом, сформованим на підставі істотної модифікації 

«базових» положень сучасної вітчизняної адміністративно-правової науки 

щодо розуміння системи суб’єктів адміністративного права, а також із 

урахуванням відповідних положень зарубіжної правової науки, на: 

«лідируючого», «зацікавлених», «тих, що сприяють» із їх розмежуванням на 

«спеціальних» та «інших» суб’єктів; 

-  обґрунтовано доцільність поглибленого дослідження ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи у поєднанні її 

трьох обов’язкових елементів – результату, умов та мінімізованих витрат, а 

також розмежування її умов (те, що сприяє, обумовлює, зумовлює), критеріїв 

(співвідношення «мета-результат-ресурси») і показників (наочних кількісних 

параметрів, «доказів дієвості»), що й дозволяє виявити «дефекти» такого 

регулювання й змоделювати можливі варіанти їх усунення; 

- запропоновано розгляд аргументованого нагородозастосування як 

умови ефективності адміністративно-правового регулювання із 
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формулюванням його визначення як інтелектуальної діяльності суб’єктів 

нагородних правовідносин, спрямованої на обґрунтування або ж спростування 

наявності достатніх підстав для нагородження особи (колективу осіб) за 

заслуги перед державою, українським народом, дотримання встановлених 

вимог щодо нагородження, виду нагороди за допомогою переконливих 

юридичних аргументів, доказів стосовно тлумачення та застосування 

адміністративно-правових норм з метою настання юридичних наслідків; 

виокремленням його ознак, які формують унікальність його ресурсу, а також 

його структури; 

- обґрунтовано доцільність обрання аксеологічного підходу до 

правового врегулювання відносин нагородної справи із максимальним 

використанням універсальних правових цінностей – справедливості, рівності, 

людської гідності та свободи із їх подвійним функціональним призначенням, 

задля збереження ефективності врегулювання відносин нагородної справи за 

допомогою норм адміністративного права; 

удосконалено: 

- доктринальні положення щодо розуміння нагородного права як 

елементу системи сучасного права, як підгалузі адміністративного права із 

визначенням його місця у системі права в аспекті її поділу на: публічне та 

приватне, регулятивне та охоронне, матеріальне та процедурне; 

 - теоретичні положення стосовно розуміння принципів нагородної 

процедури як різновиду адміністративної процедури, визначення їх засадничої 

ролі, класифікаційного поділу та системного аналізу; 

- наукові положення щодо функціонального призначення нагород, 

обґрунтування його комплексного розуміння із виокремленням та детальним 

аналізом соціальної, ідеологічної, виховної, стимулюючої, політичної, 

дипломатичної, символічної функції та варіативністю їх умовного поділу;    

- доктринальні положення щодо розуміння комплексного змісту, 

призначення правосвідомості й обґрунтували доцільність її розгляду у 

«прив’язці» до суб’єктів правовідносин в якості умови ефективності 
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адміністративно-правового регулювання нагородної справи, запропонувавши 

цикл заходів правопросвітницького, освітнього, інформаційного, 

регулятивного характеру, безпосередньо зорієнтованих на суб’єктів 

нагородної справи із нормативним закріпленням їх засад, ресурсним 

забезпеченням та державним гарантуванням; 

- наукові положення стосовно адміністративної відповідальності як 

різновиду юридичної відповідальності, адміністративно-охоронних норм, їх 

ролі у забезпеченні ефективного існування нагородної справи із 

конкретизацією специфіки використання їх ресурсу в умовах сучасних 

державотворчих та правотворчих процесів в Україні; 

-  наукові підходи до компаративно-правового аналізу досвіду 

регулювання відносин нагородної справи та вироблення шляхів щодо 

впровадження його у вітчизняне законодавство – щодо систематизації, 

правового статусу суб’єктів, стадійності нагородної процедури, різновидів 

нагород, відповідальності за порушення нагородного законодавства тощо. 

Наголошено, що для оптимізації правового, зокрема адміністративно-

правового, регулювання нагородної справи найбільш прийнятною є 

кодифікація (Нагородний кодекс України) із зосередженням матеріальних, 

процедурних норм у відповідному кодифікованому акті й узгодженням його 

змісту із положеннями єдиного нормативно-правового акту про 

адміністративну процедуру, кодифікованого адміністративно-деліктного акту; 

дістали подальшого розвитку: 

- доктринальні положення щодо ґенези дослідження правового 

регулювання відносин нагородної справи, її особливостей та періодизації, 

запропоновано умовне виділення двох «базових» векторів такого дослідження 

(загальнотеоретичний та галузевий із поділом останнього на три складові – 

конституційно-правовий, адміністративно-правовий та трудового права) із 

різним ступенем їх спеціалізації, що й зумовлює різноваріативність та 

різнозмістовність їх результатів, обґрунтовано потребу виокремлення єдиного 

тематичного піднапрямку фахових наукових досліджень феномену нагородної 
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справи, правового її регулювання для формування новаційного наукового 

підґрунтя для сучасної вітчизняної нагородотворчості та 

нагородозастосування; 

-   доктринальні положення щодо розуміння нагородної справи як 

об’єкта правового регулювання й запропоновано розглядати її в якості 

регламентованої нормами права історично сформованої з урахуванням 

нагородних традицій офіційної публічної діяльності, безпосередньо пов’язаної 

із впровадженням та застосуванням державних нагород за заслуги особи 

(колективу осіб) перед державою, українським народом, а також реалізацією 

гарантій такої діяльності; виокремлено ознаки її, що у сукупності формують її 

унікальний ресурс й дозволяють відмежувати від суміжних нагородних явищ; 

-  теоретичні положення щодо розуміння нагороди як різновиду 

заохочення, стимулу, переконання, запропоновано її розгляд в якості 

«базового» елементу нагородної справи із формулюванням авторського 

визначення її як законодавчо визначеної особливої вищої форми заохочення з 

боку держави (в особі голови держави) за заслуги перед державою, 

суспільством, що застосовується до особи (колективу осіб) в порядку 

особливої деталізованої процедури, за відсутності трудових (службових) 

відносин із суб’єктом нагородження, й передбачає гарантовану державою 

багаторівневу соціальну престижність, моральне, матеріальне або ж змішане 

забезпечення; теоретичні положення щодо виокремлення ознак нагороди, 

перелік яких доповнено й доведено унікальність ресурсу кожної із них; 

-   доктринальні положення щодо розуміння нагородної процедури як 

різновиду адміністративної процедури із визначенням її видової 

приналежності до безспірних, втручальних, зовнішніх, звичайних, 

правозастосовчих, складних, змішаних, полісуб’єктних, правонадільних, 

стадійних адміністративних процедур; 

-  наукові положення щодо розуміння стадійності нагородної 

процедури як виду адміністративної процедури й виокремлення у ній чотирьох 

обов’язкових («базових», «позитивних»), які формують «типову модель» 
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нагородної процедури, а також трьох додаткових («факультативних», в тому 

числі й «негативних» стадій із обґрунтуванням потреби їх унормування в 

окремому розділі кодифікованого нагородного акту й узгодження його 

положень із змістом єдиного систематизованого нормативно-правового акту 

про адміністративну процедуру); 

- Теоретичні положення щодо якості законодавства й, із урахуванням 

новітніх положень теорії права («якість змісту», «якість форми», «якість 

легітимності»), галузевих напрацювань й із акцентом на специфіку 

нагородного законодавства, запропоновано визначення якості нагородного 

законодавства із поєднанням ціннісного, інтегративного, загальноправового та 

праксеологічного її вимірів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та 

можуть бути використані в таких напрямах: 

 у науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень адміністративно-правового регулювання нагородної справи в 

умовах реформування адміністративно-процедурних відносин (акти 

впровадження Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича від 30.06.2020, Запорізького національного університету від 

09.09.2020, Бердянського інституту державного та муніципального 

управління Класичного приватного університету від 25.09.2020); 

 у правотворчій діяльності – для розроблення спеціального 

нормативно-правового акту, який регулюватиме систему нагородної справи 

в Україні; 

 у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

правопросвітницької діяльності, для вдосконалення нормотворчої діяльності 

й діловодства; 

 у навчальному процесі – у викладанні у закладах вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процедурне право», 

а також для підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 
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відповідних навчальних курсів (акти впровадження Дніпровського 

гуманітарного університету від 01.11.2019, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича від 30.06.2020, Запорізького 

національного університету від 09.09.2020, Бердянського інституту 

державного та муніципального управління Класичного приватного 

університету від 25.09.2020). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 7 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Правова освіта та правова 

наука в умовах сучасних трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 2019 

р.), «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» (м. Харків, 2020 р.), «Шляхи 

реформування юридичних наук у європейський простір» (м. Херсон, 2020 

р.), «Правовая культура в современном обществе» (м. Могильов, 2020 р.), 

«Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2020 р.), «Азовські правові 

читання» (м. Бердянськ, 2020 р.), «Молода наука-2020» (м. Запоріжжя, 

2020 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 

28 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 20 наукових 

статтях, з яких 16 опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук і включені до категорії «Б», і 4 статті – у зарубіжних 

наукових виданнях, а також у 7 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. НАГОРОДНА СПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1 Ґенеза дослідження нагородної справи у вітчизняній правовій 

науці 

 

 

Варто одразу ж зазначити, що, на жаль, комплексних тематичних 

фахових досліджень, безпосередньо присвячених всій унікальності 

нагородної справи у вітчизняній правовій науці немає. Безперечно, не можна 

вести мову про те, що проблематика нагородної справи взагалі не викликала 

інтерес у представників вітчизняної правової науки, однак саме комплексних 

ґрунтовних робіт із акцентом на ресурс нагородної справи немає. Аналіз 

наявних тематичних робіт дозволяє умовно виділити кілька основних 

напрямків дослідження нагородної справи у вітчизняній правовій науці. 

Серед таких:  

а) загальноправовий напрямок, який охоплює роботи з проблематики 

нагороди як виду заохочення, виду заходу переконання, 

«нагородотворення», обґрунтування можливості виокремлення нагородного 

права у системі права, систематизації нагородного законодавства в аспекті 

розгляду систематизації та всіх її форм, філософських проблем нагородного 

права тощо;  

б) галузеві напрямки, серед яких адміністративно-правовий та 

конституційно-правовий із акцентом на дослідження специфіки галузевого 

регулювання відносин, безпосередньо пов'язаних із ресурсом нагороди, 

статусу нагород, специфіки використання державних нагород у діяльності 

різних суб’єктів публічної адміністрації, гарантування такого використання 

тощо. 
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Якщо мову вести про перший напрямок, доцільно зазначити, що, в 

основному, домінують наукові роботи, присвячені нагороді (наприклад, 

роботи Н. Оніщенко, О. Петришина, Н. Пархоменко, О. Ющика, 

С. Погребняка, В. Ладиченка та ін.). Нагорода аналізується переважно як вид 

заходу переконання, вид заохочення, вид стимулу (наприклад, роботи 

Р. Калюжного, О. Барабаша, О. Лапки, Т. Пікулі, І. Луценка, В. Красовської 

тощо), як антипод примусу, відповідальності. Цікавим є те, що нагорода 

аналізується у її широкому розумінні, тобто не лише державні нагороди, а й 

всі без винятку нагороди. В наявності використання різних методів 

наукового пізнання, завдяки чому нагорода досліджується у аспекті історії 

свого становлення як засобу регулювання суспільних відносин, із 

висвітленням специфіки такого становлення у різних країнах світу. Варто 

згадати праці М. Скрижинської, яка поглиблено займалася питаннями 

дослідження найдавніших нагород на території України [1], й на підставі 

проведених досліджень витоки формування нагород, а отже і нагородної 

справи, вбачає ще в античних містах Північного Причорномор’я (нагороди 

переможцям в атлетичних і кінних змаганнях, бойових подіях) із поступовим 

формуванням нагородного знакового розмаїття (статуї, золоті вінки, 

мармурові стели, проедрії, похвала, проксенії, амфори, бронзові тринітки, 

золоті вінки з гілок маслини, лавра, мірта та дуба), врученням нагород для 

відзначення заслуг осіб та підвищення патріотичного духу, настрою [1, с. 

130-139]. 

Можна згадати також роботи О. Красновського, О. Леонова, 

В. Литвина, Д. Табачника, А. Ульянова, Л. Рощина, В. Шувалова, В. Дурова, 

В. Конєва та інших із акцентом на аналіз генези нагород, окремих видів 

нагород із їх роллю у системі інструментарію врегулювання суспільних 

відносин у різні історичні періоди. Окрім того, слід згадати і про роботи В. 

Дяченко, В. Винокурова, В. Гринчишина, Д. Козачук, О. Матузова з 

проблематики безпосередньо правових засад функціонування нагород. Серед 

робіт, які безпосередньо присвячені саме генезі дослідження нагород, із 
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аналізом архівних документів, варто виокремити роботу Д. Табачника, а 

саме трьохтомне видання «Нагороди України: історія, факти, документи» 

[2], аналіз положень якої дозволяє, все ж таки, сформувати свої уявлення про 

формування нагородної практики України. Цілком можна згадати і роботи І. 

Можейка про історію формування масових нагород та «сплячих» нагород [3, 

с. 326]. Нагорода як «базове» поняття всієї нагородної проблематики 

досліджується й в аспекті порівняльно-правового дослідження: із суміжними 

правовими поняттями, із акцентом на особливості статусу у праві різних 

країн. Пошук нових підходів до визначення системи права та виділення її 

структури тісно пов'язані у роботах вчених-юристів із обґрунтуванням 

потреби перегляду «традиційних» елементів системи й виокремлення 

«новаційних» (наприклад, роботи О. Петришина, С. Погребняка). 

Формулюючи авторське розуміння новітнього доктринального сприйняття 

системи права із її поділом на публічне та приватне, регулятивне та 

охоронне, матеріальне та процесуальне та процедурне, вчені-юристи 

обґрунтовують можливість виокремлення нових елементів права, серед яких 

є і ті, які ще не мають чітко сформованого переліку ознак «традиційних» 

елементів системи права, займають т.зв. «проміжне» місце у структурному 

поділі системи права на елементи, однак в той же час цілком логічно 

«вписуються» у новаційний поділ системи права на підсистеми. Таким 

«новаційним» елементом системи права все частіше виокремлюється 

нагородне право як сукупність норм права, яка регулює відносини, пов'язані 

із встановленням та застосуванням нагород, а також із гарантуванням їх. Не 

менш актуальним питанням для дослідження є й систематизація 

законодавства у всьому розмаїття її форм, обґрунтування доцільності 

обрання останньої для певної галузі законодавства, для певної сукупності 

нормативно-правових актів, співвідношення останніх із змістовним їх 

наповненням у розумінні певних норм права. І саме у цьому контексті 

цілком можна вести мову про зацікавленість вчених юристів проблематикою 

нагородного законодавства та його систематизації із пошуком оптимальної її 



37 

форми. У роботах вчених-юристів можна знайти численні згадування про 

різновид кодифікованого акту, яким може бути Нагородний кодекс або ж 

Кодекс України про нагороди (можливі інші варіанти назви, проте змістовна 

сутність цього акту, в основному, тотожна). 

Привертає увагу напрямок доктринальних досліджень, безпосередньо 

пов'язаний із аналізом філософських проблем нагородного права, в яких, 

безперечно, порушуються і проблеми нагородної справи як об’єкту 

правового регулювання. У цьому контексті можна згадати роботи В. Бігуна, 

В. Заїки. В. Бігун разом із Д. Коритько у спільній праці пов’язують нагороди 

із цінностями у суспільстві, впровадження нагород із утвердженням таких 

цінностей, а отже й із правовою політикою [4, с. 187]. На прикладі 

нагородження суддів вони демонструють фактично генезу формування 

соціальних цінностей та їх фундаментацізацію. 

Окремий напрямок наукових фахових досліджень можна виокремити 

як такий, який пов’язаний із аналізом нагороди, а отже і явищ, пов'язаних із 

нею у аспекті «прив’язки» її до держави, до ознак держави, обґрунтування її 

символічного значення, атрибутивного значення. Так, зокрема, цікавим є 

погляд на нагороди як на «політичний символ» [5, с. 26], як «владний 

символ», «атрибут державності», «символ офіційного визнання державою 

заслуг особи» [6, с. 100]. 

Цілком можна виокремити й аналіз феномену нагороди в контексті 

дослідження її ролі і значення у ресурсі правової культури, правового 

виховання, що, безперечно, є цілком виправданим з огляду на зміст, 

функціональне призначення нагороди.  

Аналізуючи генезу дослідження феномену нагородної справи у 

правовій науці, не можна оминути увагою роботи відомих вчених, праці 

яких фактично формують «золотий» науковий запас правової думки взагалі і 

щодо окремих її елементів зокрема. Так, ще Платон у своїй праці «Закони» 

зазначав, що антиподами інструментального впливу на суспільні відносини є 

«переконання та сила» і не варто применшувати значення першого, хоча 
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воно і не має бути зорієнтованим лише на багатих, сильніших [7, с. 174-175; 

8, с. 16]. Аристотель зазначав у своїх працях про те, що потрібно, все ж таки, 

відзначити тих, хто щось придумав або ж зробив корисне для держави [9, с. 

17; 8, с. 17]. Плутарх у роботі «Настанови про державні справи» відзначив, 

що «почесті мають бути саме знаком, який є довічним … а отже й 

шанобливим, соціально значимим» [10, с. 618-619, 11, с. 17], а Томас Мор в 

«Утопії» вважав нагородження – «дуже дієвим механізмом стимулювання 

доброчесних вчинків осіб» [11, с. 237; 8, с. 18]. Нікколо Макіавеллі у роботі 

«Міркування з приводу першої декади Тита Лівія» розглядає нагороду як 

реакцію на «вчинки добрі», як протилежність «злим вчинком» і кари за неї й 

одночасно уточнює, що статус нагородженої особи не звільняє її від 

покарання за протиправні діяння [12, с. 165-166; 8, с. 18]. Мішель Монтень 

приділив увагу важливому значенню немайнових нагород, яких і «прагнуть 

отримати видатні особи» [13, с. 438-439; 8, с. 20]. У роботі Томаса Гоббса 

«Левіафан» нагороди порівнюються із «нервами, які спонукають організм до 

дій» [14, с. 257], а у роботі Джона Локка «Досвід про людський розум» 

нагороди – це «засоби, якими скеровані дії людей» [15, с. 404; 8, с. 21]. 

Гельвецій звернув увагу на доцільність запровадження нагород для «пошани 

тим людям, які на них заслуговують», а також виокремлення спеціального 

органу – «трибуналу», який і має «опікуватися нагородами» [8, с. 22], а 

Фрідріх Ніцше у роботі «Людське, надто людське» зазначив, що нагороди – 

це «… сильний мотив, який спонукає людей до одних дій і відволікає від 

інших» [16, с. 83; 8, с. 23]. 

Концентруючи свою поглиблену увагу саме на дослідженні нагороди, 

в той же час інші нагородні явища саме у загальнотеоретичному напрямку 

наукових досліджень висвітлюються фрагментарно. Окремі питання 

нагородної діяльності аналізуються при висвітленні внутрішніх функцій 

держави та ролі уповноважених органів (осіб) у її реалізації, нагородної 

політики – при висвітленні основних положень державної політики та 

правової політики, проблематика нагородної практики – при аналізі 
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правозастосування та нагородних традицій – при зосередженні уваги на 

історичних етапах державотворення. Цікавим є аналіз робіт М. Марченко в 

контексті феномену заслуги як підстави для застосування щодо особи 

нагороди [17, с. 402-404]. Важливо, що нагорода розглядається не просто як 

результат правомірної поведінки особи, а саме як «перевиконання» нею 

своїх обов’язків або ж досягнення нею загальновизнаного корисного 

результату. Варто зазначити, що «нагорода не може (і не повинна) вважатися 

результатом реакції з боку держави за належне виконання особою своїх 

безпосередніх обов’язків» [17, с. 402-403]. Нагорода у роботах вчених-

юристів розглядається як вид «заохочувальної санкції» [17, с. 403-404], вид 

«позитивного стимулювання», «позитивної санкції», «стимулу» [18, с. 22], 

«як найдієвіший, найвпливовіший засіб правового заохочення» [19, с. 43]. 

Отже, багатоаспектність тематичного наукового розгляду є характерною 

ознакою для наявних тематичних наукових праць, щоправда, у контексті 

поглибленого дослідження більш змістовної правової проблематики. 

Галузеві напрямки (їх варто виділити декілька, бо різні аспекти 

правового регулювання нагородної справи досліджуються) є різними за 

своїм обсягом, результатами. Цілком зрозуміло, з огляду на публічно-

правову природу самої нагородної діяльності, обов’язкових суб’єктів 

нагородних правовідносин, що питому увагу аналізу її феномену приділяють 

представники кількох галузевих публічно-правових наук, що й 

підтверджується наявністю тематичних наукових фахових робіт. Почати 

варто із результатів дослідження феномену нагородної справи вченими-

конституціоналістами. Можна відзначити, що навіть на рівні дисертаційних 

робіт досліджується проблематика нагородної справи представниками саме 

цього галузевого напрямку вітчизняної правової науки. Так, наприклад, А. 

Майдебура, аналізуючи конституційно-правовий статус державних нагород в 

Україні, зазначає, що «проблеми галузевої належності суспільних відносин у 

сфері використання нагород мають велике теоретичне та практичне 

значення, оскільки віднесення тих чи інших правових норм до будь-якої 
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галузі права означає включення їх до певного галузевого режиму, 

поширення на них його принципів, методів, загальних положень, крім того, 

правильне співвідношення між системою права та зовнішнім їх закріпленням 

у системі нормативних актів забезпечує їх доступність та правильне 

застосування» [20, с. 7]. Саме з урахуванням специфіки галузевого фахового 

дослідження А. Майдебура слушно формулює положення про державну 

нагороду як «основну інституційну складову нагородної системи України» 

[20, с. 2], як «елемент, за допомогою якого держава здійснює свій 

управлінський вплив» [20, с. 2], як «обов’язкову складову існування держави 

…, необхідний інструмент влади, а відповідно нагородження як прояв її 

здійснення» [20, с. 7]. Аналізуючи конституційно-правове регулювання 

державних нагород в Україні, вчений-юрист намагається запропонувати 

«базовий» понятійний тематичний апарат, який обґрунтовує доцільність 

використовувати і у дослідженнях наукового характеру, і використовувати у 

нормотворчому процесі. Намагаючись сформулювати авторське бачення 

системи нагород (у її широкому розумінні), автор цілком слушно робить 

висновок про те, що «державні нагороди впливають на всю площину 

суспільних відносин держави, що належать до сфери їх регулювання, і не 

залежать від галузевих, територіальних, професійних, часових чи інших 

обмежень. Державні нагороди знаходяться на вершині т.зв. «нагородної 

піраміди» [20, с. 9]. Порівнюючи нагородні знаки, що використовуються в 

Україні та зарубіжних країнах, формулюється логічний висновок про те, що 

нагородна практика України сформувалася під впливом історичних традицій 

нагородотворення (саме цей термін пропонується А. Майдебурою) 

радянського періоду та урахування реалій державної політики сьогодення, в 

т.ч. й імплементації правових стандартів міжнародних, європейських у 

правотворчість України. Це певним чином, і у цьому варто погодитися із 

вченим-конституціоналістом, вплинуло навіть на назви нагородних знаків (у 

західних країнах для позначення нагород, як правило, використовується 

термін «ордени», у чинному національному законодавстві – розмаїття 
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(«ордени», «медалі», «почесні звання», «Державна премія», «Іменна 

вогнепальна зброя») для позначення різновидів, а також узагальнюючий 

термін – «державні нагороди», легальність використання якого закріплена і у 

Законі України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди». 

Цілком логічно, що саме вчені-конституціоналісти поглиблено 

аналізують статус Президента України, Верховної Ради України, в т.ч. й 

його реалізацію у сфері відносин впровадження та застосування нагород. 

Так, А. Майдебура чітко розмежовує повноваження Верховної Ради України 

щодо визначеного Конституцією України формування нагородної політики 

шляхом прийняття нормативно-правових актів «з питань функціонування 

державних нагород» [20, с. 15]. Одночасно зазначає, що Президент України 

наділений повноваженнями з відзначення останніми, а також правом 

встановлення президентських відзнак та нагородження ними [20, с. 15], що 

дозволило сформулювати цілком логічний висновок про те, що у Президента 

України повноваження у сфері нагородотворення (в т.ч. й із акцентом на те, 

що саме він наділений правом затверджувати статути та положення про 

державні нагороди) є достатньо значними. Отже, досліджуючи 

вищезазначені питання, фактично з’ясовано коло суб’єктів нагородної 

діяльності, принаймні тих, що можна вважати «суб’єктами впровадження та 

застосування нагород». Аналізуючи суб’єктивний аспект нагородних 

правовідносин (стосовно суб’єктів запровадження та застосування нагород 

зокрема), запропоновано автором й акцент уваги на їх роль у формуванні та 

реалізації нагородної політики, їх роль у нагородній справі. Приємно, що 

саме вчений-конституціоналіст, із поглибленим аналізом, насамперед, 

конституційного законодавства, виокремлює проблеми реалізації нагородної 

політики, здійснення нагородної справи й намагається запропонувати 

основні засадничі напрямки їх вирішення. Так, зокрема, питання 

нагородотворення, як зазначає А. Майдебура, залежать від того, «яким 

чином змінюється державний устрій та державна влада» [20, с. 12]. 

Основними засадами формування та реалізації державної політики у сфері 
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впровадження та застосування нагород, а отже нагородної політики, мають 

бути положення, закріплені у Конституції України, а саме: «усі люди вільні і 

рівні у своїй гідності та правах; права і свободи людини і громадянина, 

закріплені Конституцією, не є вичерпними; громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» [20, 

с. 13]. 

Хоча у роботі безпосередньо саме поняття «нагородна справа» і не 

аналізується, втім варто зазначити, що, все ж таки, діяльність, безпосередньо 

пов’язану із встановленням та застосуванням державних нагород, А. 

Майдебура аналізує, щоправда (і це цілком зрозуміло з огляду на напрямок 

галузевого дослідження) з урахуванням об’єкту конституційно-правового 

регулювання. Більше того, реалізуючи своє прагнення охопити якомога 

більше нагородних явищ, фактично (у меншій, або ж більшій мірі) 

виокремлюється нагорода як «базове» поняття, навколо якого всі ці явища 

формуються, а також аналізується зв'язок останніх між собою (хоча і без 

чітко структурованого подання матеріалу). Варто звернути увагу і на 

положення роботи А. Майдебури, присвячені нагородному праву, яке він 

пропонує розглядати в якості «комплексної галузі, в якій поєднують норми і 

правові інститути конституційного, адміністративного та трудового права» 

[20, с. 4]. Хоча запропонований авторський варіант визначення нагородного 

права і викликає певні питання (стосовно «звуження» кола осіб, щодо яких 

таке застосування державних нагород можливе, «широкого» погляду на 

розуміння нагорода), проте вже намагання вирішити питання ролі і місця 

відповідної сукупності правових норм, покликаних регулювати зазначену 

сферу суспільних відносин, варто оцінити позитивно й використовувати у 

подальшому у тематичних дослідженнях, що фактично і було сприйнято, 

наприклад, Д. Куліченко, К. Федосєєвим у своїх роботах. Особливістю 
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роботи А. Майдебури є те, що він не лише обґрунтовує потребу 

виокремлення певної сукупності норм права України, а й формулює 

авторське визначення предмету і методу нагородного права [20, с. 4]. В 

аспекті розгляду нагородних знаків як зовнішньої форми існування 

нагороди, упорядкування їх багатоманіття та чисельності, можна схвально 

оцінити запропоновані А. Майдебурою засади нагородної класифікації, які у 

подальшому були сприйняті представниками різних фахових галузевих 

наукових напрямків задля з’ясування реального ресурсу нагороди. Це ж 

можна відзначити і стосовно його авторського погляду на функціональне 

призначення державних нагород, із умовним навіть поділом функцій 

останніх [20, с. 9-10]. Отже, аналізуючи результати дослідження 

А. Майдебури (і дисертаційне дослідження, і результати його апробації, 

наукові статті), можна із упевненістю стверджувати, що більшість 

сформували базу для тематичного наукового дослідження ресурсу 

державних нагород, в т.ч. й нагородної справи. Хоча дослідження має 

характер дисертаційного галузевого, втім його результати цілком логічно 

використовувалися і представниками інших галузевих правових наук як 

«каркас» для деталізації галузевих особливостей феномену нагородної 

справи як елементу нагородної справи як елементу нагородної системи 

держави. 

Іншим, не менш вагомим, дослідженням проблематики нагородної 

справи, знову ж таки, з акцентом уваги саме на особливість конституційно-

правового регулювання відносин є дослідження Д. Коритько. 

І, хоча ця робота підготовлена також представником конституційно-

правової науки і присвячена відповідній темі, проте вона є унікальною й 

містить дещо інші результати, іншу інтерпретацію проблематики та шляхів її 

вирішення. Так, зокрема, вже саме назва роботи свідчить про те, що автор 

намагається розширити сферу свого наукового пошуку й проаналізувати 

цілу низку нагородних явищ. Виокремлюючи в якості одного із підрозділів 

роботи основні категорії та поняття конституційно-правового дослідження 
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державних нагород (підрозділ 1.1), Д. Коритько намагається запропонувати 

власний авторський їх ряд та їх визначення. Позитивно оцінюючи намагання 

визначитися із понятійним тематичним апаратом, одночасно варто 

зазначити, що його детальний аналіз, все ж таки, викликає певні запитання, а 

отже дозволяє стверджувати, що можна було б дещо кількісно його 

скоротити, натомість удосконалити якісно. Так, Д. Коритько пропонує 

визначення: «державної нагороди України», «інституту нагородного права», 

«нагородної політики держави», «нагородного права», «нагородного 

законодавства», «нагородної правової політики», «відзначення державними 

нагородами», «процесу нагородження», «нагородної системи держави», 

«суб’єкта нагородження», «суб’єкта нагородження», «суб’єкта нагородної 

справи», і нарешті «нагородної справи». Як бачимо, «розмах» наукового 

пошуку та прагнення упорядкування тематичного апарату вражають. 

Зрозуміло, що, на відміну від А. Майдебури, Д. Коритько намагається, все ж 

таки, з’ясувати зміст вже не «базової» категорії та пов’язаних із нею 

нагородних явищ й спробувати визначити їх взаємозв’язок. Дійсно, 

запропонований Д. Коритько понятійний апарат був сприйнятий науковою 

спільною для використання, проте й одночасно змусив детально його 

з’ясувати з акцентом на відповідність форми і змісту, назви і змісту. За своїм 

формулюванням запропоновані визначення є різними (від надмірно 

деталізованих, громіздких, таких, що складно сприймаються, й до занадто 

фрагментарних), що не дозволяє з’ясувати їх реальний зміст. Наприклад, 

пропонуючи поняття «процес нагородження», одночасно наводиться і його 

визначення як «триваючих діянь органу нагородження та інших суб’єктів 

нагородного процесу» [21, с. 213]. Отже, незрозумілим є тавтологічний 

підхід автора до формулювання визначення, більше того не зовсім 

зрозумілим є використання словосполучення «триваючі діяння», і, нарешті, 

вказівка на орган нагородження змушує звернутися до переліку тематичних 

понять, щоб з’ясувати хто ж це. Визначення надто узагальнене, тавтологічне, 

із «низьким рівнем» сприйняття та зрозумілості. Хоча, зрозуміло, що 
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прагнення Д. Коритько були спрямовані на формулювання визначення 

нагородної процедури. Окрім того, навіть використання у назві слова 

«процес», знову ж таки, свідчить про галузевий підхід до дослідження 

тематичного питання, на відміну від поглибленого аналізу співвідношення 

«процес-процедура-провадження» у роботах вчених-адміністративістів. 

Намагаючись досягти понятійної «чистоти» у дослідженні, 

запропонувати тематичний понятійний ряд для уніфікації і наукових 

фахових досліджень і нормотворчості, зорієнтованої на врегулювання 

відповідних суспільних відносин, Д. Коритько одночасно припускається 

прикрих помилок, пов'язаних із «засміченням» цього ж апарату. Так, 

наприклад, формулюючи визначення «нагородного права» та «нагородного 

законодавства», автор робить до тексту уточнення, а саме: «… шляхом 

надання особам … заохочень (нагород), а також шляхом позбавлення 

нагороджених осіб заохочень (нагород)», «… що становлять предмет 

правового регулювання нагородного (заохочувального) права» [21, с. 213]. 

Якщо ж все таки акцент уваги було сконцентровано на формулюванні 

визначень саме «нагородне право» та «нагородне законодавство», не 

зрозумілою є позиція Д. Коритько щодо помилкового ототожнення нагороди 

та заохочення. Дійсно вони близькі за змістом, проте не є тотожними. 

Нагорода є лише одним із різновидів заохочення і це є домінуючим 

положенням загальної теорії права. «Дефектність» понятійного апарату 

сприятиме «дефектності» й положень, пов'язаних із його використанням. Не 

зовсім зрозумілою є позиція Д. Коритько і щодо визначення нагородної 

системи держави лише як «сукупності усіх нагород і заохочень, які існують 

у державі» [21, с. 213]. По-перше, використовується сполучник «і» між 

«нагородою» та «заохоченням», фактично автор визнає їх самостійність (що 

йде у розріз із позицією щодо їх розуміння при формулюванні раніше 

зазначених понять «нагородне право» та «нагородне законодавство»); по-

друге, автор ототожнює систему нагород, яка дійсно є сукупністю нагород, 

які існують у державі, та нагородною системою як комплексним явищем, яке 
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охоплює всі нагородні складові, а саме: нагородну справу, нагородне право, 

нагородне законодавство, нагородну політику, нагородну практику тощо. Це 

не просто «гра слів», а різні нагородні явища й помилково їх ототожнювати 

при формуванні базового тематичного понятійного апарату означає 

фактично забезпечити дефектність підґрунтя для наукових тематичних 

досліджень та для тематичної нормотворчості. І, нарешті, «центральне» 

поняття, яким є поняття «нагородна справа», також виглядає дещо 

дискусійним з огляду на те, що вона визнається як «історично сформована 

діяльність суб’єкта нагородної справи, сукупність нормативно-правових 

актів, які регламентують нагородження, правові відносини, пов’язані із 

відзначенням заслуг позитивного юридичного характеру, що спрямована на 

активізацію заслуженої поведінки суб’єкта нагородження (особи, чиї заслуги 

відзначаються)» [21, с. 214]. Отже, по-перше, пропонується поєднання 

фактично трьох складових поняття – діяльність суб’єкта нагородної справи, 

нагородне законодавство, правові відносини, врегульовані нормами 

нагородного права. Чи доцільним є саме таке формулювання визначення? 

Напевне, не зовсім. Не зрозумілим є підхід автора до виокремлення саме цих 

нагородних явищ як складових нагородної справи. Окрім того, використання 

у формулюванні словосполучення «суб’єкт нагородної справи» (яким Д. 

Коритько вважає «особу (установу), уповноважену нагороджувати» [21, с. 

213]), фактично поза визначенням нагородної справи залишається діяльність, 

пов’язана із впровадженням нагород. За таких умов визначення, 

запропоноване Д. Коритько, виглядає дуже звуженим, таким, що не 

узгоджується із реальним розумінням нагородної справи. Отже, урахування 

всього вищезазначеного, дозволяє стверджувати, що, з одного боку, 

дослідження Д. Коритько поглибило науковий пошук проблематики 

нагородної справи, визначило в якості одного із векторів упорядкування 

понятійного апарату. Одночасно, з іншого боку, ускладнило подальший 

науковий тематичний аналіз саме за рахунок дефектності понятійного 
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апарату, запропонованого в якості підґрунтя для використання у науковій 

діяльності та у правотворчості. 

В той же час варто відзначити положення роботи Д. Коритько, які 

дійсно містять змістовновиважені позиції автора, заслуговують на увагу й 

використовуються вченими-юристами при здійсненні тематичних наукових 

досліджень. Так, наприклад, аналізуючи нагородну практику, 

зосереджується увага на її зв’язку з історією самої держави, 

державотворення, залежності від останньої, формування певних нагородних 

традицій, які і відрізняють нагородну справу держави [21, с. 207]. 

Досліджуючи нагородну справу, Д. Коритько обґрунтовує важливу роль 

нагородного ресурсу, його структурованості та ієрархічності [21, с. 210], що 

фактично можна розглядати як базис для класифікації нагород та 

формування ієрархічної структури системи нагород держави. 

Використовуючи порівняльно-правовий метод дослідження, 

Д. Коритько у окремому підрозділі роботи висвітлює досвід правового 

регулювання нагородних відносин у зарубіжних країнах (розділ 1.2 роботи), 

при цьому не просто подає його опис, а саме порівнює із досвідом України й 

виокремлює здобутки та недоліки й формує пропозиції щодо можливого 

його запозичення, що повністю узгоджується із напрямками реалізації 

Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні, схваленої Указом 

Президента України від 18.08.2005 р. №1177 / 2005. Певну зацікавленість, 

щоправда із урахуванням акценту саме на галузеву фахову специфіку, 

викликають положення роботи Д. Коритько, присвячені ознакам нагороди. І, 

хоча, авторський перелік їх виглядає дещо завеликим (одинадцять ознак), а 

деякі із них викликають здивування («якість юридичного чинника») [6, с. 

74], все ж таки, сам підхід до виокремлення ознак, які у сукупності і 

формують ресурс нагороди, є логічним, обґрунтованим й таким, що дозволяє 

сформувати базові положення для розуміння сутності нагородної справи. Не 

можна оминути увагою положення, сформульовані Д. Коритько, щодо 

співвідношення із суміжними правовими поняттями. Можливо і не 
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вичерпним виглядає перелік суміжних понять (що, безперечно, знижує 

цінність), проте цілком логічними є висновки роботи стосовно 

співвідношення нагороди й відзнаки, заохочення [6, с. 76-85], що й дозволяє 

з’ясувати унікальність нагороди. Окрім того, варто згадати і про вектор 

наукового дослідження Д. Коритько, безпосередньо присвячений аналізу 

видів нагород, їх класифікації й обґрунтуванню положення щодо доцільності 

класифікації нагород за різними критеріями, що дозволяє з’ясувати 

унікальність нагороди у всьому її багатоманітті видів [6, с. 85-92]. Окрім 

традиційних для науки критеріїв поділу, Д. Коритько слушно пропонує 

розширити їх перелік за рахунок деталізації всіх елементів нагородних 

правовідносин та механізму правового регулювання відносин, пов'язаних із 

впровадженням, застосуванням нагород та гарантуванням їх. Не менш 

змістовними є положення роботи щодо функцій нагороди, із їх умовним 

поділом на дві групи (два блоки) [6, с. 97-102]. Хоча аналіз змісту кожної із 

запропонованих функцій є дещо фрагментарним, проте сама ідея аналізу 

функцій нагород та виокремлення їх видів – це науковий здобуток, який 

можна розцінювати як «початок» формування вчення про функціональність 

нагород та нагородної справи в цілому. 

«Родзинкою» роботи Д. Коритько цілком можна вважати і її аналіз 

особливостей правового регулювання відзначення державними нагородами 

окремих категорій осіб (підрозділ 3.1), що певним чином сприяє 

формуванню уявлення про унікальність нагородної справи, нагородного 

права та зовнішньої форми його існування, виокремити колізійні питання 

останньої та запропонувати шляхом вдосконалення всієї нагородної справи в 

Україні. Отже, в цілому оцінюючи роботу Д. Коритько, слід зазначити, що, 

незважаючи на певну дискусійність та фрагментарність деяких положень, 

все ж таки, можна стверджувати, що саме її положення сформували 

понятійне підґрунтя, а також підходи до розуміння функцій, видів нагород, 

які були сприйняті не лише вченими-конституціоналістами у майбутньому, а 

й представниками інших галузевих фахових наук. Безперечно, галузева 
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приналежність роботи зумовила формування джерельної бази, проте цінність 

роботи від цього не втрачається, а навпаки, завдяки акценту саме на 

публічно-правове регулювання відповідних відносин, підсилює інтерес у 

представників інших галузевих правових наукових напрямків. 

Так, наприклад, ці положення щодо функцій нагород були сприйняті 

представниками науки трудового права (наприклад, роботи М. Дей, 

С. Венедіктова). Актуалізуючи проблематику морального стимулювання 

працівників як соціально-правовий інструмент управління працею, М. Дей 

теж звертає увагу на значний моральний ресурс нагороди [22, с. 54-56]. Хоча 

детального аналізу нагород у роботі і немає, проте акценти уваги на 

виховний, стимулюючий, мотиваційний аспект їх ресурсу, опосередковано 

дозволяє з’ясувати функціональне призначення останніх, а також сприяє 

виокремленню унікальності нагород у їх порівнянні з іншими видами 

стимулювання. Схожу позицію демонструє й інший представник науки 

трудового права, а саме С. Венедіктов, який зосереджується також на 

стимулюванні діяльності працівників ОВС [23, с. 340-348], розмежовуючи 

при цьому моральне і матеріальне стимулювання й відзначаючи особливість 

у всьому його видовому розмаїті для працівників саме ОВС нагород [24, с. 

12-17]. Не зважаючи на вузькоспеціалізовану спрямованість роботи, її слід 

розглядати в якості складової сучасної теорії стимулювання в цілому, бо 

містить чимало ґрунтовних доктринальних положень щодо розуміння ознак, 

функцій, видів стимулів, а отже і їх різновиду – державних нагород. 

Одночасно варто відзначити, що ґрунтовних спеціалізованих, комплексних 

тематичних робіт, підготовлених саме представниками науки трудового 

права, немає саме з огляду на особливість природи нагороди, особливо 

державної нагороди, особливість процедурного аспекту її ресурсу. І хоча 

відзначення державних нагород можливе за значні, видатні, вагомі 

досягнення у праці, за відповідну заслужену поведінку, втім сфера 

нагородної справи є переважно сферою публічно-правового регулювання, 

що і пояснює наявні результати наукових розробок саме представників 
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науки трудового права. Правда не зайвим буде зазначити, що роботи, 

присвячені висвітленню правового регулювання відносин, пов'язаних із 

службовою діяльністю (саме в аспекті розгляду трудової діяльності та 

службової діяльності як рівнозначних видів діяльності особи, пов'язаних із 

реалізацією права особи на працю), представниками науки трудового права 

пропонується розглядати саме як результати галузевих досліджень, а 

відповідно службову діяльність як об’єкт регулювання трудового права, що 

й зумовило існування у правовій України дискусії між представниками 

адміністративно-правової науки та науки трудового права щодо того, якою, 

все ж таки, є галузева приналежність об’єкту регулювання, а саме службової 

діяльності. Про це вже неодноразово зазначалося представниками двох 

галузевих наук (наприклад, роботи Д. Припутня, С. Ківалова, М. Іншина, О. 

Дрозд, О. Миколенка, Т. Коломоєць, Н. Матюхіної, М. Титаренко та ін.), це 

ж знайшло своє відтворення навіть у Науково-практичному коментарі до 

Закону України «Про державну службу» [25, с. 34-35]. Проте, навіть не 

вдаючись до дискусії та аналізу обґрунтувань представників різних 

галузевих правових наук, варто, все ж таки, зазначити, що проблематика 

нагородної справи, не зважаючи на її «зв'язок» із службовою чи трудовою 

діяльністю (що, безперечно, вплине на суб’єктний склад правовідносин на 

початкових стадіях нагородної процедури), має саме публічно-правову 

природу, а отже цілком зрозуміло, що поглиблений інтерес вона має 

представляти саме для представників публічно-правових галузевих наук, що 

і підтверджується вже наявними роботами. Це опосередковано знайшло своє 

підтвердження і у Науково-практичному коментарі до Закону України «Про 

державну службу», а саме у коментарі до ст. 53 «Заохочення державних 

службовців», зміст якого, на відміну від інших містить лише дублювання 

положень чинного Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди 

України», без будь-якої специфіки, яка була б характерною для регулювання 

відносин нормами трудового права [25, с. 316]. 
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Повертаючись, все ж таки, до особливостей галузевого розуміння 

проблематики нагородного права представниками науки трудового права, 

варто зазначити, що «державна нагорода розглядається як «стимулюючий 

засіб учинення суспільно-корисних дій, які перевищують звичайні соціальні 

обов’язки учасників суспільного життя» [22]. Окрім того, акцент уваги 

робиться і на нагороду як «чинник певного підвищення ефективності 

регулювання за умови раціонального використання ресурсу». 

Окремим напрямком галузевих правових досліджень, присвячених 

проблематиці нагородної справи, варто вважати адміністративно-правовий. 

І це цілком зрозуміло з огляду на використання нагороди як 

різновиду заходу переконання – методу публічного адміністрування, а також 

з огляду на досить широкі повноваження саме органів виконавчої влади у 

нагородній процедурі на різних її етапах, не варто забувати і про 

адміністративну відповідальність за порушення нагородного законодавства. 

Отже, у адміністративно-правовому науковому напрямку 

дослідження ресурсу нагородної справи можна навіть умовно виділити 

кілька піднапрямків. По-перше, це аналіз нагороди саме в аспекті 

дослідження методів публічного адміністрування, як різновиду заохочення, 

як різновиду заходу переконання на противагу примусу. Так, наприклад, С. 

Стеценко розглядає нагороду в якості «основного способу заохочення», 

сутність якого полягає «у застосуванні способу впливу на свідомість та 

інтерес людей та проявляється у використанні моральних заходів із метою 

адекватного оцінювання правомірної поведінки» [26, с. 174]. При цьому 

вчений-адміністративіст зазначає, що в даному випадку заохочення 

базується на використанні «природних людських психологічних 

особливостей … а саме стимулу як рушійної сили» [26, с. 174]. І саме в 

якості такого «яскравого» рушійного заходу виділяється нагорода. Подібний 

підхід демонструють і представники одеської наукової галузевої школи, 

зазначаючи, що саме «одним із проявів» заохочення, яке є реакцією на 

заслугу, яка у свою чергу вже є «вчиненою дією», персоніфікованою 
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реакцією з боку держави, «моральним схваленням, наділенням правами, 

пільгами, матеріальними цінностями та іншими благами» [27, с. 196]. 

Саме з огляду на різновид стимулу, заохочення нагороду розглядають 

Ю. Ведєрніков та В. Шкарупа, зазначаючи, що вона може бути моральною, 

матеріальною, й одночасно статусною [28, с. 131]. Проте чітко не 

відмежовують останню від моральної та матеріальної, бо всі нагороди є саме 

статусними. 

З акцентом уваги на вплив на особу з метою реагування вже на наявні 

результати її дій та з метою спонукання до подібних дій у майбутньому на 

нагороду як на засіб переконання, заохочення вважають за доцільне її 

висвітлювати автори колективної праці «Основи публічного 

адміністрування» за загальною редакцією Н. Матюхіної [29, с. 96-97]. 

Поряд із узагальненим підходом до розгляду нагороди саме в аспекті 

методу публічного адміністрування, в наявності й спеціалізовані 

дослідження. Наприклад, розгляд нагороди, і зокрема державних нагород, як 

різновиду заохочення, засади якого визначені нормами службового права 

(наприклад, роботи О. Стрельченко, М. Титаренко, С. Федчишина, Т. 

Коломоєць, Л. Біли-Тіунової, Н. Матюхіної та ін.). Можна звернути увагу на 

роботу О. Стрельченко, яка, хоча і присвячена сфері соціально-культурного 

блоку публічного адміністрування, проте серед заходів заохочення 

виокремлюється й нагорода, в т.ч. й державна нагорода [30, с. 8-11]. Цікавим 

є те, що у роботі не просто подається аналіз співвідношення заохочення і 

нагороди, а й ґрунтовно аналізується підстава застосування останньої – 

заслуга, із окресленням базових підходів до її розуміння у науці та 

обґрунтуванням потреби її нормативного закріплення. 

Варто згадати і роботи М. Титаренко, які, хоча і присвячені стимулам 

у службовому праві України, проте окрема увага як виду таких стимулів 

приділена саме нагородам (державним нагородам), подано співвідношення 

останніх із суміжними правовими поняттями (як то: привілей, імунітет, 

премії, подарунки, пільги тощо) [31, с. 61-84]. Цікавими є підходи вченої до 



53 

розуміння функцій стимулів, а отже і їх різновиду державних нагород, які і 

дозволяють з’ясувати реальний їх ресурс [32, с. 436-442]. Не менш 

актуальними для наукового пошуку з проблематики нагородної справи є й 

положення роботи М. Титаренко стосовно стимулювання як 

адміністративної процедури, із виокремленням його стадій та визначенням 

змісту кожної із них. З огляду на те, що нагороди є різновидом стимулів, 

отже і процедурний аспект є тотожним для них, щоправда із урахуванням 

специфіки, притаманної саме нагородам. Безперечно, варто зазначити, що 

положення роботи, присвячені класифікації стимулів, є цінними в аспекті 

з’ясування нагород та їх особливості в контексті видового поділу стимулів. 

Саме виокремлення різних критеріїв для такої класифікації і дозволяє 

виокремити ті специфічні ознаки, притаманні унікальному ресурсу нагород 

[31, с. 140-168]. 

Аналогічним є й підхід авторів навчального посібника «Заохочення у 

службовому праві» до аналізу державних нагород саме як різновиду 

заохочення. Звертаючи увагу на визначення, сформульовані у різні історичні 

періоди представниками науки адміністративного права [33, с. 13-37], у 

роботі зазначається, що саме акцент на специфіку підстав, мети дозволяє 

розглядати державні нагороди як вид заохочення [33, с. 72]. Одночасно, 

враховуючи особливість, притаманну саме державним нагородам (як 

нормативну регламентацію, так і процедурний аспект, як підставу, так і 

зовнішні форми вияву), їм відводиться окреме (особливе) місце серед таких 

заходів заохочення і обґрунтовується унікальність ресурсу, яка і знаходить 

своє нормативне закріплення як «вищої форми відзначення за видатні 

заслуги» [33, с. 71]. Слушним є те, що автори подають системний аналіз 

нагород й обґрунтовують доцільність існування, а отже й нормативного 

закріплення, саме системи нагород держави. Вони, доповнюючи одна одну, і 

дозволяють охопити те багатоманіття реакції держави на різні види 

заслуженої поведінки. Тобто у роботі виокремлюється саме система нагород 

як різновид нагородного явища і елемент нагородної системи. Важливо, що 
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позиція авторів є чітко визначеною, що й дозволяє стверджувати, що вони 

чітко розмежовують систему нагород і нагородну систему. Аналіз положень 

роботи дозволяє стверджувати, що виокремлюється і процедурний аспект 

ресурсу нагороди, із акцентом на особливість статусу суб’єктів (щоправда, 

для їх позначення використовується узагальнена термінологія, що не 

дозволяє з’ясувати позицію вчених щодо співвідношення назви і змісту, яке 

«вкладається» у цю назву, для визначення ступеня узгодженості 

нормативного та доктринального варіантів), стадійного поділу. Дещо 

фрагментарним є аналіз проблемних аспектів нагородної процедури [33, с. 

82], що зумовлене специфікою самої роботи, яка не передбачає 

поглибленого їх аналізу. Однак навіть поверховий їх узагальнюючий огляд 

варто визнати здобутком авторського колективу. У цьому контексті, 

безперечно, роботи вчених-конституціоналістів (зокрема, Д. Коритько та А. 

Майдебура) є змістовнішими як щодо виділення проблемних аспектів 

правового (щоправда, конституційно-правового) регулювання нагородної 

справи, так і формулювання шляхів їх вирішення [6, с. 128-144], [20, с. 10-

13]. Це лише підтверджує той факт, що увага вчених-адміністративістів 

щодо поглибленого дослідження цього питання ще не приверталася. 

Згадуючи роботу «Заохочення у службовому праві», не можна 

оминути увагою і прагнення авторського колективу запропонувати 

узагальнений аналіз правового врегулювання відносин нагородної справи у 

зарубіжних країнах [33, с. 332-353]. І, хоча, аналіз подається з акцентом не 

лише на нагороди, а й на інші різновиди стимулів, засади яких 

регламентовано у зарубіжних країнах щодо їх застосування до публічних 

службовців, втім навіть зафіксовані положення дозволяють умовно 

виокремити пріоритети нормотворчості щодо видового розмаїття нагород, 

щодо рівня нормативної регламентації засад використання їх ресурсу та 

ієрархічної побудови системи таких нагород [33, с. 332-353]. Хоча у роботі 

лише подається аналіз положень законодавства зарубіжних країн, проте 

опрацювання їх дозволяє здійснити компаративно-правовий аналіз, виділити 
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ті положення, які цілком можна було б запозичити (як нагородні традиції) у 

процесі вдосконалення нагородної справи в Україні, наближення її до 

європейських, міжнародних аналогів, із одночасним урахуванням і 

національної специфіки. 

Не меншу зацікавленість в аспекті порівняльно-правового аналізу 

засад нормативного закріплення нагородної справи у різних країнах 

представляє і робота співробітників Центру політико-правових реформ, а 

саме «Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України» [34]. 

Як і будь-яке інше видання, підготовлене Центром політико-правових 

реформ (як-то: з проблематики порівняльного адміністративного права 

(наприклад, робота А. Школика), розвитку публічного права (щорічні 

доповіді), запобігання корупції (зокрема, науково-практичний коментар до 

«базового» антикорупційного законодавчого акту України), державної 

служби (знову ж таки науково-практичний коментар до «базового» 

законодавчого акту України про державну службу) тощо), відрізняється 

«насиченням» аналізу положень законодавства зарубіжних країн, що й 

зумовлює підвищений інтерес до них у фаховій науковій спільноті. Хоча у 

роботі «Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України» 

ґрунтовно проблематика державних нагород і не висвітлюється, проте аналіз 

всіх її положень, дозволяє виділити кілька пріоритетних напрямків 

формування нагородної політики щодо визначення заслуг як підстави для 

нагородження особи, забезпечення прозорості, об’єктивності у нагородній 

процедурі, забезпечення балансу у нагородженні «посадовців та рядових 

службовців», використанні ресурсу державних нагород у порівнянні з 

іншими видами стимулювання публічних службовців [34, с. 440, 545]. 

Аналогічним є й підхід до висвітлення проблематики державних нагород у 

Науково-практичному коментарі до Закону України «Про державну 

службу», підготовленому співробітниками Центру політико-правових 

реформ, із формулюванням пропозицій, на підставі аналізу нагородної, як 

складової заохочувальної, практики у публічно-службовій сфері відносин, 
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щодо можливого запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн для 

України [25, с. 781-784], хоча і без конкретизації стосовно всіх складових 

нагородної справи та нагородної системи. 

Певний інтерес у представників науки адміністративного права 

викликають і питання нагородної процедури в аспекті аналізу або ж 

адміністративних процедур, або ж адміністративного процесу (цей термін 

використовується у роботах вчених-адміністративістів для позначення 

різних явищ:  

а) всіх без винятку відносин, які опосередковують послідовність дій 

уповноважених суб’єктів, зорієнтованих на реалізацію завдань публічного 

адміністрування, тобто «широке» розуміння (наприклад, роботи О. 

Кузьменко);  

б) як узагальнюючий термін для позначення «широкого» та 

«вузького» розуміння послідовності дій юрисдикційного та 

неюрисдикційного характеру суб’єктів публічної адміністрації (отже, 

«широке» розуміння – це вся сукупність будь-яких адміністративних 

проваджень, а «вузьке розуміння» – це лише ототожнення із 

юрисдикційними адміністративними провадженнями), який використовує у 

своїх працях В. Колпаков;  

в) для позначення розгляду справ в порядку лише адміністративного 

судочинства (наприклад, роботи В. Бевзенка, Р. Мельника, А. Колізюка, Т. 

Коломоєць тощо). Варто зазначити, що наукова дискусія щодо розуміння 

адміністративного процесу точиться у фаховому наукового середовищі вже 

тривалий час, зумовила появу уточнюючих понять («адміністративний 

(судовий) процес (наприклад, роботи С. Ківалова, Л. Біли-Тіунової), 

«адміністративна процедура» і «адміністративне судочинство» (наприклад, 

роботи Н. Писаренко, І. Бойко тощо) та ін.), проте нагородну процедуру 

(саме процедуру), у будь-якому випадку з адміністративним судочинством 

пов’язувати не потрібно, а отже базові положення вітчизняної галузевої 

правової доктрини вчені-адміністративісти «поширюють» і на неї. Аналіз 
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робіт, присвячених саме процедурному аспекту предмету регулювання 

свідчить про те, що нагородну процедуру розглядають як приклад 

багатостадійної, багатосуб’єктної процедури, як різновид ініціативної (саме 

у розумінні ініціатора початку процедури, процедури «знизу-вверх») 

адміністративної процедури (наприклад, роботи І. Бойко, Т. Гуржія, О. 

Миколенка). Хоча безпосередньо робіт, які були б присвячені саме 

нагородній процедурі, немає (що є прогалиною), втім в наявності чимало 

робіт з проблематики заохочувальної процедури (як в цілому, так і щодо 

окремих суб’єктів, сфер регулювання). Варто погодитися із тим, що 

нагородна процедура (стосовно державних нагород) – це різновид 

заохочувальної процедури, процедури стимулювання і на це звертають у 

своїх роботах увагу вчені-юристи (наприклад, роботи О. Стрельченко, 

М. Титаренко, В. Колпаков, С. Федчишин, Р. Миронюк та ін.), проте вона 

має й свої особливості, що вимагає, все ж таки, виокремленого наукового 

пошуку. Навіть аналіз новітніх галузевих джерел дозволяє стверджувати, що 

узагальнюючий підхід до розуміння нагородної процедури зберігається і до 

цього часу [35, с. 199-201]. Враховуючи розмаїття державних нагород, 

численність суб’єктів нагородних правовідносин (як стосовно ініціаторів, 

так і тих, хто сприяє, надаючи погодження, беручи участь в обговоренні 

тощо), що у свою чергу обумовлює специфіку процедури в цілому та 

стосовно різновидів нагород окремо (наприклад, щодо Державної премії 

України), галузевий ґрунтовний фаховий науковий аналіз саме цих питань 

істотно актуалізується як для відновлення прогалини у наукових 

дослідженнях, так і для формування наукового базису для вітчизняної 

нагородотворчості та правозастосування. 

Окремим піднапрямком можна розглядати й дослідження вчених-

адміністративістів, присвячені проблематиці нагородного права та 

нагородного законодавства як елементів нагородної системи держави. Так, 

дійсно, окремих вузькотематичних робіт немає, втім розгляд нагородного 

права як елементу системи права України знайшов своє втілення у роботах 
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М. Титаренко [32, с. 436-442], а також у роботах вчених-адміністративістів з 

проблематики обґрунтування нового погляду на систему адміністративного 

права (наприклад, роботи Р. Мельника, Ю. Битяка, І. Бойко, Т. Коломоєць, 

О. Музи, Д. Лук’янця тощо). При цьому характерною ознакою цих робіт є те, 

що безпосередньо виокремлення нагородного права як окремого елементу 

системи адміністративного права немає, втім обґрунтування доцільності 

нового підходу до розгляду системи галузі у цих роботах безпосередньо 

насичене прикладами того, які елементи можна було б виокремити. Саме в 

якості таких «можливих» елементів системи адміністративного права 

України, поряд з іншими, і виділяється нагородне право, навіть не завжди 

уточнюється авторська позиція щодо того, в якості якого саме елементу 

пропонується розглядати нагородне право. Так, зокрема, звертаючи увагу на 

потребу оновленого підходу до формування системи галузі в аспекті 

формування новітньої доктрини розуміння системи права України про 

можливість «новаційних» її елементів висловлюється у роботах С. 

Мосьондза, В. Джарми, М. Бондаренка, Т. Аніщенко, Є. Петрова, В. Бевзенка 

та інших. Д. Припутень, обґрунтовуючи доцільність виокремлення нових 

елементів у системі адміністративного права України, існування яких 

обумовлено вимогами часу, концентруючи свою увагу на службовому праві 

як прикладі такого елементу, одночасно припускає й виокремлення й інших, 

серед яких називає й нагородне право [36, с. 14-27]. Новаційні підходи до 

розгляду системи адміністративного права демонструють й Р. Мельник, В. 

Галунько, в основному зосереджуючи увагу на можливості запозичення 

досвіду Німеччини у структуруванні системи й виокремленні Загального 

адміністративного права та Особливого адміністративного права із 

включенням до однієї із них й елементу, безпосередньо пов’язаного із 

нагородною справою [35, с. 37; 37, с. 64]. Варто зазначити, що, 

підтверджуючи умовність виокремлення вищезазначених частин 

адміністративного права, вчені-адміністративісти погоджуються із тим, що 

«передбачені у Особливому адміністративному праві елементи є залежними 
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від Загального адміністративного права (не можуть бути застосованими поза 

ними)» [37, с. 63], отже нагородне право цілком «пов’язане» й із «інститутом 

адміністративної процедури», «інститутом адміністративних актів публічної 

адміністрації», окрім того «кожен елемент Особливого адміністративного 

права регулює порядок реалізації публічною адміністрацією окремої функції. 

З огляду на це, перелік підгалузей, які формують зміст Особливого 

адміністративного права, є відкритим» [37, с. 63]. Тобто, не перераховуючи у 

запропонованому переліку підгалузей Особливого адміністративного права 

нагородне право (саме у такому формулюванні), одночасно вчені фактично 

припускають його виокремлення з огляду на те, що нагородна справа 

пов’язана із реалізацією публічною адміністрацією окремої функції, із 

унормуванням порядку реалізації такої функції. 

Не менш важливим є й аналіз проблематики нагородного 

законодавства як елементу нагородної системи України. Одразу ж варто 

умовно виділити кілька тенденцій доктринального дослідження саме цього 

питання. По-перше, аналіз положень чинного нагородного законодавства в 

аспекті аналізу специфіки адміністративно-правового регулювання відносин 

у окремій сфері, щодо використання окремих інструментів регулювання 

(зокрема, заохочення, переконання), щодо окремих категорій осіб 

(наприклад, щодо публічних службовців, службових осіб дипломатичної 

служби тощо). Як правило, ця тенденція пов’язана із зосередженням уваги на 

окремих положеннях чинного законодавства для підтвердження певних 

теоретичних положень, висвітлення специфіки застосування, виокремлення 

колізій, прогалин, аналізу внесених змін та доповнень, з’ясування 

ефективності застосування положень законодавства. Прикладами можуть 

слугувати численні роботи, які хоча б опосередковано пов’язані із 

проблематикою нагородної справи (наприклад, роботи О. Стрельченко, М. 

Титаренко, С. Федчишина, Т. Мацелик, Д. Приймаченка, О. Музичука, О. 

Бандурки, Т. Коломоєць, В. Гаращука та ін.). Саме для цих робіт 

характерним є аналіз положень чинного (щоправда, може бути акцент і на 
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раніше чинне з огляду на висвітлення ґенези питання) вітчизняного, 

зарубіжного (наприклад, роботи А. Школика, О. Козачук, С. Федчишина, В. 

Тимощука та ін.) нагородного законодавства, що певним чином дозволяє 

з’ясувати засади регулювання нагородної справи в Україні, порівняти їх із 

зарубіжними аналогами. Беззаперечно, різним є обсяг нормативно-правових 

актів, який потрапляє у поле зору для аналізу (із акцентом на специфіку 

суб’єктів відносин, виду нагороди тощо). Втім, підходи до аналізу є 

тотожними. Певну особливість представляє собою аналіз адміністративно-

деліктних положень законодавства, їх порівняння із кримінальними 

аналогами, з’ясування особливостей їх застосування для кваліфікації 

протиправних діянь, пов'язаних із порушенням нагородного законодавства 

як стосовно загального, так і спеціального суб’єкта (наприклад, роботи Т. 

Гуржія, А. Мантули, А. Собакаря, О. Дудорова (хоча він є представником 

науки кримінального права), С. Беспалової, О. Синявської, О. Джафарової та 

ін.). Ці ж положення знаходять своє відтворення і у науково-практичних 

коментарях до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(наприклад, за редакцією О. Миколенка, Р. Калюжного, А. Васильєва, С. 

Пєшкова та ін.). 

Втім в наявності й інша тенденція, пов’язана із оновленим поглядом 

на джерела адміністративного права та обґрунтуванням доцільності 

упорядкування чинного законодавства із використанням ресурсу 

систематизації у всьому розмаїтті її форм. В данному випадку доцільно 

зазначити, що проблематика джерел адміністративного права привертає 

увагу вчених-адміністративістів все частіше й навіть актуалізує оновлення 

пріоритетів дослідження їх в аспекті зміни доктринальних положень щодо 

розуміння змісту, призначення джерел, наслідком чого є не тільки 

індивідуальні комплексні тематичні роботи, а й колективні тематичні праці, 

підготовлені у рамках реалізації проекту, започаткованого всеукраїнським 

юридичним журналом «Право України», зорієнтованого на підготовку 

тематичних номерів із висвітленням положень результатів 
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загальнодержавної наукової дискусії щодо формування положень новітньої 

вітчизняної правової доктрини. До таких цілком можна віднести 

спеціалізований випуск, присвячений «Доктрині джерел права» [38], та 

випуск, присвячений доктрині адміністративного права [39]. Окрім того, не 

варто забувати і спеціалізоване щорічне наукове видання «Питання 

адміністративного права», один із випусків якого присвячено саме новітнім 

доктринальним положенням щодо розуміння джерел адміністративного 

права [40]. Аналіз цих робіт дозволяє стверджувати, що проблематика 

систематизації чинного законодавства займає своє чільне місце серед 

пріоритетів оновлення джерел адміністративного права. Т. Коломоєць 

зокрема зазначає, що непоодинокими є випадки обґрунтування потреби 

кодифікації адміністративно-правових приписів із акцентом на оновлений 

погляд на систему адміністративного права результатом якої може бути 

розробка та прийняття не лише «традиційних» для відповідної галузі 

кодексів, а й певною мірою «новаційних», як-то: Адміністративно-

господарського (роботи Є. Петрова), Поліцейського (роботи О. Проневича, 

М. Лошицького), Адміністративно-інфраструктурного (роботи В. Галунька). 

При цьому, навіть з огляду на їх дискусійність з точки зору потреби 

прийняття, назви, змісту, все ж таки, сама ідея кодифікації законодавства є 

слушною [41, с. 158]. Інше питання, що варто ґрунтовно досліджувати «їх 

якість», «дієвість» у системі джерел, досягнення практичної реалізації 

положення, запропонованого М. Теплюком та О. Ющиком щодо джерел 

права взагалі, що, безперечно має стати притаманним і всім галузевим 

джерелам, а саме існування «як дійсно джерела права, покликаного 

реалізовувати своє призначення» [42, с. 23]. Питання кодифікації (саме ця 

форма систематизації обрана переважною більшістю вчених для 

упорядкування адміністративного законодавства) й зокрема кодексу як 

джерела адміністративного права поглиблено досліджує Ш. Гаджиєва [43]. 

При цьому не лише порівнює з іншими джерелами галузі права, а й пропонує 

класифікацію кодексів із використанням різних критеріїв, і серед 
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«перспективних», поряд із Службовим, Медичним, Спортивним, 

виокремлює й Нагородний. Проблематику можливості прийняття 

Нагородного кодексу України як результату кодифікації нагородного 

законодавства порушують, щоправда у рамках дослідження інших 

проблемних питань адміністративно-правового регулювання, й І. Болокан 

[44, с. 20], Ю. Пирожкова [45, с. 20], С. Кушнір [46, с. 24-25] та ін. Як вже 

зазначалося, проблематику розробки і прийняття Нагородного кодексу 

порушували у своїх роботах і вчені-конституціоналісти (наприклад, роботи 

А. Майдебури, Д. Коритько). Специфіку ж галузевих доктринальних 

тематичних досліджень, а саме адміністративно-правових, варто вбачати у:  

- по-перше, обґрунтуванні доцільності кодифікації частини 

нагородного законодавства у Адміністративно-процедурному кодексі або ж 

Законі про адміністративну процедуру (ґенеза цього питання дозволяє вести 

мову про модифікацію підходів вчених адміністративістів до розуміння 

змісту, призначення цього проекту і навіть його назви), а саме положень які 

визначають засади нагородної процедури. Можна згадати численні роботи 

А. Школика, Д. Лученка, Д. Лук’янця, І. Бойко, В. Тимощука, Р. Куйбіди та 

ін., в яких навіть пропонується структурна побудова таких актів, а не тільки 

обґрунтовується їх доцільність розробки та прийняття [47, с. 129-136]. Такий 

напрямок, безперечно, цілком є логічним з огляду на те, що нагородна 

процедура – це вид адміністративної процедури. З огляду на те, що 

доцільною є кодифікація положень законодавства про всі адміністративні 

процедури, отже їх закріплення й стосовно нагородної справи є не тільки 

логічним, а й цільовим, доцільним. Саме відповідний акт «стане так би 

мовити «основним законом публічної адміністрації» й сприятиме втіленню 

ідеї людиноцентризму в правове регулювання відносин між приватною 

особою та публічною адміністрацією» [47, с. 136]; 

- по-друге, тенденцією галузевих наукових правових досліджень є й 

обгрунтування потреби розробки і прийняття окремих кодифікованих актів 

за окремими функціями реалізації публічного адміністрування. І саме такий 
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підхід знаходить своє підтвердження у результатах досліджень із 

формулюванням пропозицій розробки та прийняття: Природоресурсного 

кодексу, Службового кодексу, Будівельного кодексу, Спортивного кодексу, 

Транспортного кодексу, Освітянського кодексу, Інформаційного кодексу. 

Саме у рамках цієї тенденції фахових галузевих наукових досліджень й 

обґрунтовується потреба розробки і прийняття Нагородного кодексу 

України, який має об’єднати не тільки процедурні, а й усі положення 

нагородного законодавства (Загальні положення, визначення державних 

нагород, їх види, описи, нагородні цензи, нагородну процедуру із усією 

специфікою щодо нагород та сфер і осіб, щодо яких здійснюється 

нагородження, гарантіями впровадження і застосування нагород). Цю 

тенденцію варто не лише підтримати, а й зберегти та посилити у наукових 

дослідженнях з огляду на те, що саме завдяки розробці та прийняттю такого 

акту можна досягти систематизації усього нагородного законодавства (Закон 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України», укази 

Президента про затвердження статутів, положень про нагороди, інші 

підзаконні акти, що регламентують процедурні питання реалізації 

нагородної справи в Україні), уніфікації нагородної практики, забезпечити 

ефективність нагородної справи в Україні. Доцільно поєднати наявні 

досягнення у дослідженні цього питання вчених-адміністративістів та 

вчених-конституціоналістів для розробки дієвої структури Нагородного 

кодексу України та формування передумов для його ефективного 

застосування, в т.ч. й із урахуванням концепції вдосконалення нагородної 

справи в Україні Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні, 

схваленої Указом Президента України від 18.08.2005 р. № 1177 / 2005, а 

також результатів аналізу чинного нагородного законодавства на предмет 

його узгодження із європейськими стандартами нагородної нормотворчості, 

підготовлених зарубіжними експертами. 

Не варто оминути увагою й певні напрацювання вчених-

адміністративістів зарубіжних країн, які можуть використовуватися й 
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вітчизняними фахівцями. Мова йде, насамперед, про тематичні фахові 

наукові роботи (в т.ч. на рівні дисертаційних робіт), які відрізняються 

ґрунтовністю пошуку й новаційного погляду на проблему. У цьому аспекті 

можна згадати численні роботи Б. Шлоера, Й. Пуделькі, присвячені певним 

проблемним питанням адміністративної процедури, різновидом якої є й 

нагородна процедура, у частині використання цензових орієнтирів, 

лімітувань, засад участі громадськості, контролю за процедурою [48, с. 198-

199], [49, с. 116-119]. Не варто забувати і деякі положення робіт Т. Манна 

стосовно розуміння (сучасного розуміння) адміністративної процедури у 

Німеччині, в т.ч. й заохочувально-нагородної [50, с. 8-17]. Втім певну 

зацікавленість, з точки зору аналізу ґенези нагородних знаків, специфіки 

регламентації засад використання їх ресурсу у певні історичні періоди 

викликають роботи Д. Шунякова [51], а також робота Є. Трофимова, 

присвячена адміністративно-правовому дослідженню нагородної справи у 

Російській Федерації [5]. Безперечно, враховуючи специфіку нагородної 

нормотворчості та застосування у зарубіжних країнах, ці положення робіт 

представляють інтерес і з точки зору порівняльно-правового дослідження і в 

аспекті запозичення позитивного апробованого часом і практикою досвіду 

правового регулювання, які мають місце у зарубіжних країнах. 

Ще одним піднапрямком тематичних галузевих наукових досліджень 

варто, все ж таки, вважати і аналіз правого статусу суб’єктів нагородної 

справи в аспекті оптимізації як системи суб’єктів публічної адміністрації, 

так і їх функціонального призначення [52, с. 26]. Поряд із акцентом уваги на 

правовий статус Президента України та дорадчі інституції, які сприяють 

реалізації його повноважень, увага концентрується вчених-юристів і на 

системі органів, що залучені до нагородної процедури (від суб’єктів 

ініціювання, суб’єктів погодження й аж до суб’єктів, що сприяють реалізації 

повноважень Президента України), моделях її взаємодії, виявленні 

проблемних питань, дублювання повноважень тощо (наприклад, роботи І. 

Коліушка, Н. Армаш, В. Тимощука, О. Банчука та ін.). Хоча комплексних 
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тематичних робіт, безпосередньо присвячених питанням оптимізації 

суб’єктного складу нагородних правовідносин, немає, що є прогалиною. 

Втім поодинокі роботи із висвітленням наявності таких організаційних 

проблем нагородної справи в Україні заявляються в останні роки 

(наприклад, роботи Д. Куліченко [53]). Їх кількість та глибина наукового 

пошуку є недостатньою, особливо в умовах наукового обгрунтування 

оптимізації системи суб’єктів публічної адміністрації в Україні, 

перерозподілу функціонального призначення. Отже, за таких умов і цю 

тенденцію наукових досліджень варто не тільки зберегти, а й істотно 

посилити, що узгоджується додатково й із ідеєю розширення сфери 

застосування непримусових засобів (інструментів) правового регулювання 

відносин публічного адміністрування, серед яких як різновид переконання, 

стимулів, заохочень своє місце посідає й нагорода (зокрема державна 

нагорода).  

Безпосередньо ґенезу дослідження відповідної проблематики вчені-

юристи не досліджували у своїх роботах, щоправда, окремі питання 

періодизації появи тих чи інших (як правило окремих, а не комплексних) 

доктринальних положень можна спробувати знайти у роботах деяких 

вчених-юристів. Переважно це пов’язане із акцентом уваги на «знакові» акти 

нагородного законодавства та дослідження проблем його застосування. Так, 

наприклад, А. Майдебура, виокремлює процес становлення державних 

нагород як «базового» поняття нагородного законодавства, а отже і його 

дослідження у правовій доктрині. Так, наприклад, до проголошення 

незалежності України певну періодизацію він пов’язує із унормуванням 

терміну «державні нагороди» (кін. 60-х р. ХХ ст.), а у законодавчих актах, а 

краще, все ж, вести мову про нормативно-правові акти, у 70-80-х р. ХХ ст. – 

Положенні про державні нагороди Української РСР [20, с. 8]. Цікавий 

варіант періодизації формування нагородної справи пропонує Д. Коритько, а 

саме:  
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І етап – античний, із зародженням нагородних знаків («відзнак від 

народу», які надавалися лише чоловікам, які мали громадянство), їх 

урізноманітненням видів, фіксуванням імен нагороджених у спеціальних 

актах;  

ІІ етап – період давньоруської держави, із впровадженням нагород за 

бойові подвиги, які на жаль, не формували єдиної системи нагород, й 

представляли собою трофей та дари, які особи отримували після бойових 

дій;  

ІІІ етап – часи Козацької держави із використанням в якості нагород 

холодної та вогнепальної зброї, одягу, обладунків, запровадженням власних 

козацьких відзнак як символів влади, поступовим впровадженням нагород за 

окремі заслуги;  

IV етап – нагородна система часів Російської імперії із розгалуженою 

системою нагородних знаків, впровадженням «антинагороди» для Івана 

Мазепи, визначенням кола суб’єктів, щодо яких могло бути нагородження 

(без надання такої можливості переліченим особам), запровадженням 

статутів нагород, указів про нагородження, статистикою нагород, що у 

сукупності «сприяло наданню державно-правовим заохоченням 

загальноімператорського значення» [6, с. 53],  

V етап – доба визвольних змагань і становлення Української держави 

із впровадженням військових нагород та нагород для цивільних осіб;  

VІ етап – етап УНР – прийняття закону – як «першого державно-

правового акту, який започаткував власні нагороди України» [6, с. 53], 

впровадженням пільг для нагороджених осіб, а отже й зміною їх правового 

статусу, побудовою ієрархії нагород;  

VІІ етап – Радянська доба із закладанням фактично основ нагородної 

справи, впровадженням різних за формами зовнішнього вираження нагород 

(нагородні знаки, зброя, годинники), найвищих ступенів відзнак, ювілейних 

відзнак;  
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VІІІ етап – незалежний етап – встановлення почесних звань, 

прийняття Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди 

України», почесних звань запровадження, модифікацією їх видового 

багатоманіття, зовнішнього вигляду, уніфікацією засад нагородної 

процедури [6, с. 47-61]. В основному, увага у запропонованій періодизації 

сформована на ґенезі нагород, меншою мірою – на нагородному 

законодавстві та нагородній процедурі, що, все ж таки, не надає «загальної 

картини» ґенези нагородної справи України, а отже лише може слугувати, 

поряд з іншими результатами доктринальних досліджень, об’єктом для 

формування авторського варіанту ґенези дослідження нагородної справи у 

правовій доктрині.  

Ґенезу дослідження нагородної системи як правового явища у 

вітчизняній правовій науці можна розглядати з акцентом на особливість 

розвитку самої правової науки. Якщо мова йде про незалежну Україну і про 

вітчизняну адміністративно-правову та й взагалі про правову науку, то і 

ґенезу дослідження певного явища у ній варто розглядати з 1991 р. і до 

сьогодення. З урахуванням всього вищезазначеного, можна умовно виділити 

кілька етапів такої ґенези дослідження, а саме:  

- перший етап (1991-2000 р.р.), який варто пов’язувати із 

дослідженнями ресурсу нагородної системи, який базувався на «радянській» 

нагородній спадщині, й обґрунтуванням доцільності формування 

національної нагородної справи, з акцентом і на нагородну спадщину, і на 

урахування запитів суспільства щодо оновлення нагородної політики 

держави. У цей період не було фундаментальних фахових комплексних 

досліджень й пріоритет уваги вчених-юристів формувався на обґрунтуванні 

унікальності нагородної системи у її нагородному інструментарії;  

- другий етап (2000-2005 р.р.) пов’язаний із аналізом ресурсу 

нагородної системи держави, нагородної процедури, виокремленням 

проблемних питань правового регулювання. У цей період з’являються, як 

правило, роботи історико-правового змісту тематичного спрямування, а 
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також порівняльно-правові тематичні роботи (із акцентом на досвід окремих 

зарубіжних країн); 

- третій етап (з 2005 р. й до цього часу), пов’язаний із поступовим 

посиленням спеціалізації дослідження питань правового регулювання 

нагородної справи, появою галузевих наукових робіт, які, з акцентом на 

галузеву особливість, містять положення щодо основного понятійного 

тематичного апарату, співвідношення нагородної справи із суміжними 

правовими поняттями (у різних варіаціях), а також організаційно-

процедурних аспектів такої справи, виокремленням внутрішньогалузевих 

тенденцій дослідження, що сприяє посиленню засад спеціалізації 

дослідження, проте й розпорошеності її результатів, зумовлюючи тим самим 

об’єктивну потребу їх акумулювання у межах нового внутрішнього 

галузевого вектору наукових досліджень. 

Ґенезу дослідження нагородної справи у вітчизняній правовій науці, 

безперечно, варто розглядати саме в аспекті поступового посилення 

спеціалізації наукового пошуку, виокремлення кількох напрямків (як 

загальноправового, так і суто галузевих, серед яких: конституційно-

правовий, адміністративно-правовий та напрямок трудового права), при 

домінуванні конституційно-правового та адміністративно-правового, що 

цілком логічно пояснюється особливістю правової природи нагородної 

справи. З акцентом на галузеву специфіку, нагородна справа увагу вчених-

конституціоналістів привертає в аспекті реалізації повноважень Президента 

України, узгодження засад правового регулювання нагородної справи із 

положеннями Конституції України, виокремлення нагородного права як 

новаційного елементу системи права України. В адміністративно-правовій 

науці характерним є поступове збільшення кількості вузькотематичних 

напрямків дослідження феномену нагородної справи у рамках пріоритетних 

галузевих векторів: інструментарію публічного адміністрування, методів 

адміністративного права, системи адміністративного права, джерел 

адміністративного права, організаційно-функціонального забезпечення 
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публічного адміністрування. Концентрація уваги вчених-адміністративістів 

на дослідженні нагородної справи саме в аспекті вищезазначених векторів 

наукового галузевого пошуку дозволяє охопити всю унікальність її ресурсу, 

хоча й із розпорошенням результатів таких досліджень у численних роботах, 

присвячених комплексній проблематиці. Доцільним вбачається об’єднання 

таких результатів в межах окремого піднапрямку галузевих фахових 

наукових досліджень, що й дозволить сформувати оновлену доктрину 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

Умовно виділена періодизація ґенези дослідження феномену нагородної 

справи в Україні лише підтверджує доцільність збереження спеціалізації 

наукового дослідження й виокремлення окремого тематичного її 

піднапрямку.  

 

 

 

1.2 Поняття, зміст нагородної справи, її співвідношення із 

суміжними правовими поняттями 

 

 

Для з’ясування сучасного розуміння нагородної справи у вітчизняній 

та зарубіжній правовій доктрині варто проаналізувати наукові тематичні 

джерела. Одразу ж варто зазначити, що, не зважаючи на їх наявність, все ж 

таки загальновизнаного розуміння нагородної справи, на жаль, немає. 

Більше того, в наявності навіть ототожнення її із суміжними правовими 

поняттями кількох варіантів, що істотно ускладнює «термінологічну 

чистоту» відповідного дослідження. Аналіз відповідних наукових 

тематичних джерел дозволяє стверджувати, що для позначення предмету 

регулювання (щоправда, і різних його аспектів) використовується кілька 

однокореневих словосполучень, як-то: «нагородна справа», «нагородні 

відносини», «нагородна система», «система нагородження», «нагородна 
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політика», «нагородна практика», «нагородотворення», «нагородний 

процес», «нагородна процедура», «нагородні традиції», «нагородні цензові 

відносини» тощо. Отже, цей перелік можна продовжувати і далі. Головне, 

що є незмінним у всіх словосполученнях, – це перше слово, а саме 

«нагородна» (-не) (-ний), , що передбачає певну прив’язку до нагороди як 

«… засобу реагування, покликаного стимулювати позитивну, суспільно 

корисну, законослухняну поведінку, справляючи вплив на особу на рівні 

психологічному» [6, с. 16]. Саме орієнтація на «зв’язок» явища із нагородою 

і зумовлює ресурс кожного елементу зазначеного суміжного тематичного 

понятійного ряду. Саме ряд – так можна розглядати весь той багатоманітний 

тематичний понятійний ресурс, який представлений у наукових джерелах 

при аналізі проблематики, що досліджується. Для того, щоб зрозуміти, що 

саме представляє собою нагородна справа у сучасному її аналізі, варто, 

насамперед, звернути увагу на ті суміжні поняття, які використовуються 

одночасно із нею при висвітленні цього питання. У подальшому аналіз 

ресурсу самої нагородної справи у її порівняльно-правовому вимірі із цими 

поняттями дозволить з’ясувати її унікальність та запропонувати її авторське 

визначення. Так, наприклад, у тематичних наукових джерелах звертається 

увага на нагородну систему держави. Вона, як правило, визначається як «… 

система всіх нагородних явищ, які існують у державі» [6, с. 20]. 

Формулюючи таке визначення, автор одночасно і деталізує свою позицію, а 

саме: «нагородну систему держави розглядає як поєднання елементів, серед 

яких: нагородна справа, система нагородного права, система нагородного 

законодавства, система нагород держави, нагородна політика, нагородний 

процес тощо» [6, с. 20]. Фактично автор пропонує досить широке за обсягом 

правове явище, в якому в якості елементу (хоча називає його 

«компонентом») виділяє нагородну справу. Дійсно, порівняння навіть самих 

назв вже дозволяє вести мову про їх нетотожність, а акцент уваги на систему 

держави у її «прив’язці» до нагороди, що передбачає наявність всього 

розмаїття нагородних явищ, свідчить про полікомпонентність системи 
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нагородної держави, в якій у взаємозв’язках перебувають всі явища, які у 

будь-якій мірі мають відношення до нагороди. Дуже цікаво, що автор вживає 

слово «система» і для позначення елементів нагородної системи держави, 

тим самим підтверджуючи її полісистемність та складний характер кожного 

із її елементів. Отже, погоджуючись із тим, що всі перераховані нагородні 

явища (а їх перелік не є вичерпним у запропонованому визначенні, про що 

свідчить завершення його із вказівкою на «тощо») є елементами нагородної 

системи держави (як мегапоняття, поліпоняття), цілком можна 

стверджувати, що нагородна справа і нагородна система держави 

співвідносяться як частина і ціле, як елемент і система. Щоправда, цілком 

ймовірно у тематичних наукових фахових роботах зустріти й дещо інший 

погляд на нагородну систему держави й розгляд її як поєднання дещо інших 

компонентів, серед яких: а) суб’єкт нагородної системи або ж його ще можна 

назвати «нагородним суб’єктом» (той, хто впроваджує нагороди, і той, хто 

нагороди застосовує); б) об’єкт нагородної системи (той, кого 

нагороджують), хоча для позначення особи або ж колективу, щодо якого 

здійснюються владні повноваження щодо використання ресурсу нагород, не 

є цілком виправданим. І випадку, коли у законодавстві держави передбачено 

нагородження не лише осіб (колективів), а й юридичних осіб, можливо таке 

формулювання є коректним; в) засоби заохочення, а краще було б зазначити 

«нагороди», бо заохочення і нагороди, хоча і є суміжними, проте не є 

тотожними, явищами; фактично мова йде про систему нагород; г) способи 

нагородження, тобто мова йде про нагородну процедуру із її стадіями та 

особливостями; д) «нагородний ресурс», тобто ресурс, пов’язаний із 

виготовленням нагород, урочистим врученням, виплатами, якщо це 

передбачено [6, с. 84]. Фактично має місце «вузьке» розуміння нагородної 

системи держави, без вказівки на ті історичні передумови її формування, які 

вплинули на неї, без нагородного права, яке визначає засади існування 

нагородної системи, та його зовнішньої форми існування, яким є нагородне 

законодавство, без нагородної політики, яка визначає стратегічні засади 
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використання у державі ресурсу нагород (розмаїття, послідовності вручення, 

ієрархічності) для забезпечення релевантної реакції на заслужену поведінку 

осіб (колективів). Отже, це дає змогу поліваріативно аналізувати нагородну 

систему України із акцентом на її розуміння у вузькому та широкому 

значеннях (поділ, безперечно, є умовним). Нагородну систему варто 

розглядати у контексті розгляду правової системи як «… сформованої під 

впливом об’єктивних закономірностей розвитку певної соціальної спільноти 

сукупності усіх її правових явищ, які перебувають між собою у стійких 

зв’язках та з іншими соціальними системами» [54, с. 497]. Нагородну 

систему, як і правову, неможна розглядати поза соціумом, отже вони 

існують лише у суспільстві. Помилково ототожнювати нагородну систему, 

як і правову, із частиною державної організації, навіть не зважаючи на 

активну участь суб’єктів публічної адміністрації у запровадженні, 

використанні нагород, у гарантуванні такого запровадження та застосування. 

Хоча і є організаційне забезпечення нагородної системи, в той же час це не є 

основним, домінуючим, хоча, безперечно, і є важливим. Це об’єктивно 

зумовлена історично сформована сукупність всіх правових явищ, 

зорієнтованих на реагування, з використанням ресурсу нагороди, на заслуги 

осіб (колективів), їх неординарні, унікальні дії, спонукання осіб (колективів) 

до аналогічних дій у майбутньому. Нагородна система – це фактично ж 

поняття, яке дозволяє сформувати цілісне уявлення про нагородну 

реальність в цілому, проаналізувати її унікальність, виявити закономірності 

розвитку. Наявність системних ознак, дозволяє знову ж таки розглянути їх 

одночасно й запропонувати їх співвідношення як частини і цілого. Так, 

зокрема, наявність таких ознак як: соціальна спрямованість, 

структурованість, наявність зв’язків, цілісність, відкритість, 

інституціональний вираз, символічність, просторова поширеність дозволяє 

підтвердити вищезазначене положення й зв’язок між цими явищами. 

Виокремлення у системі (як нагородній, так і правовій) організаційного, 

процедурного, нормативного, ідеологічного, результативного елементів [54, 



73 

с. 500], також додатково свідчить на користь вищесформульованого 

положення про зв’язок нагородної та правової систем. 

У понятійному тематичному ряді можна виділити і систему нагород 

(не ототожнюємо із нагородною системою), яка представляє собою 

сукупність нагород, які встановлені у державі та відзначення якими 

відбувається у встановлених законодавством випадках. Варто зазначити, що 

у правовій науці можна зустріти різні підходи щодо розуміння системи 

нагород (вживається поняття «система нагородження»). Точніше можна 

сказати, що основний зміст формулювання системи нагород є майже 

тотожнім, однак їх назви істотно відрізняються. Так, наприклад, Є. 

Трофимов, звертаючи увагу на існування «встановленої та визнаної 

державою сукупності державних нагород, які використовуються у 

встановлених випадках уповноваженими суб’єктами» [5, с. 27], називає таку 

сукупність «нагородною системою», хоча насправді, як свідчить аналіз його 

визначення, мова йде лише про систему нагород. О. Дьоміна також 

стверджує, що існує нагородна система, під якою розуміють сукупність всіх 

нагород держави та нагородне законодавство, яке передбачає засади 

відзначення такими нагородами [6, с. 24]. Що знову ж таки свідчить про те, 

що вони ототожнюють сукупність нагород у державі із сукупністю всіх 

нагородних явищ, що є помилковим. Дещо ширше за обсягом визначення 

нагородної системи, у порівнянні із попереднім, можна зустріти у інших 

роботах О. Дьоміна, в яких він до системи нагород додає ще й нагородну 

процедуру [55, с. 98]. Це вже «краще», проте лише систему нагород та 

нагородну процедуру як вичерпний перелік елементів нагородної системи 

також розглядати не варто. Таке розуміння поєднання є «ближчим» за 

змістом до нагородної справи, а не до мегапоняття, яким є нагородна 

система держави. Щоправда, детальний аналіз численних тематичних 

наукових праць О. Дьоміна, свідчить про модифікацію його наукової позиції 

щодо розуміння нагородної системи у процесі поглиблення наукового 

пошуку. Якщо спочатку це, все ж таки, було певне ототожнення із системою 
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нагород, а пізніше із додаванням нагородного законодавства та деяких 

елементів нагородної процедури, у подальшому ж свою позицію він 

визначив як таку, що розглядає нагородну систему як «… правове утворення, 

що формується окремими державними органами з виготовленням 

відповідних документів, які регламентують процес встановлення, 

присудження і видачі державних нагород, підтверджують законність 

нагородження і володіння ними, їх носіння, а також визначають правила 

користування нагороджених осіб правами відносно нагород та виконання 

ними обов’язків» [55, с. 98]. Приємно, що, все ж таки, дещо розширюється 

сфера нагородної справи, проте для позначення нагородотворення (цей 

термін часто можна зустріти у спеціальних наукових джерелах) не досить 

вдалим є вживання терміну «виготовлення», логічно, все ж таки, було 

замінити його на «розробки та прийняття». Хоча в цілому останній варіант 

визначення нагородної системи вже виглядає релевантнішим сучасним 

уявленням про неї.  

Повертаючись до питання системи нагород та її визначення у 

вітчизняній правовій науці та у зарубіжній правовій науці доцільно було б 

зазначити наступне. Вона, у більшості своїй, ототожнюється із системою тих 

нагород, які у законодавстві держави передбачені як реакція на вчинення 

заслуженої поведінки особи. Погоджуючись в цілому із цим твердженням, 

варто однозначно зазначити, що різними є підходи вчених-юристів до 

розуміння «змістовності» системи нагород і пояснюється це акцентом їх 

уваги на законодавство країн різних територіальних устроїв (унітарних, 

федеративних), наслідком чого є або ж єдина загальнодержавна система 

нагород або ж загальнодержавна та кожного суб’єкта федерації. Такий підхід 

є цілком виправданим із обов’язковим унормуванням ієрархії нагород в 

системі нагород в цілому. Одночасно, у правових джерелах можна зустріти і 

підхід до висвітлення цього питання в аспекті поєднання у системі нагород 

лише державних нагород чи, все ж таки, всіх без винятку нагород і будь-яких 

відзнак. Вбачається, що розгляд останнього варіанту є надто широким, а 
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отже, все ж таки, було б варто звернути увагу на систему нагород як об’єкт 

правового, зокрема адміністративно-правового, регулювання саме як на 

сукупність державних нагород як реакції держави на заслужену перед 

державою, українським суспільством поведінку особи (колективу осіб). І 

приємно, що саме таку позицію сприйняв вітчизняний законодавець при 

прийнятті Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди 

України». Вже вказівка у назві дозволяє чітко усвідомити, що у державі 

систему нагород (у розумінні предмету дослідження) формують саме 

державні нагороди. Порівнюючи, з акцентом на все вищезазначене, 

нагородну справу та систему нагород, можна стверджувати, що остання є 

лише елементом першої, бо справа – це не тільки сама система (елементи, 

зв’язки між ними, ознаки системи) нагород, а й інші правові явища. 

У продовження цього співвідношення варто було б зосередити увагу 

на «структурі нагородної системи», про що безпосередньо мова і йшла. В 

аспекті структури акцент уваги зроблено на елементах та їх ієрархічності. 

Отже, у розумінні нагородної системи як мегаявища, яке охоплює і 

нагородну справу, «структура» фактично вживається для позначення 

приналежності нагородної справи до нагородної системи. У розумінні 

(помилковому ототожненні) нагородної системи із системою нагород 

структура висвітлює лише один із елементів і нагородної справи. 

Аналіз чинного нагородного законодавства України також 

підтверджує той факт, що вищезазначені правові поняття «нагородна 

система держави» і «система нагород», все ж таки, відрізняються і їх 

визначення та унормування здійснюється окремо щодо кожного із них. Так, 

наприклад, у Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні, 

затвердженій Указом Президента України від 18.08.2005 р. № 1177 / 2005, у 

розділі І «Загальні положення» визначається і нагородна система України, і 

система державних нагород України. При цьому остання розглядається лише 

як сукупність державних нагород, які передбачаються як реакція держави на 

заслуги осіб (колективів), а перша ж представляє собою складне правове 
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явище, пов’язане і з нагородами, і з правовими стандартами використання їх 

ресурсу, і з історичними традиціями нагородження, і з самою нагородною 

процедурою, а отже є поліструктурною за своїм змістом. Певний інтерес 

викликає поняття нагородна політика, хоча у деяких тематичних наукових 

джерелах можна зустріти і уточнююче її розуміння та назву (наприклад, 

«нагородна правова політика»). Якщо ж проаналізувати наявні визначення 

можна дійти висновку про те, що вона розглядається у «прив’язці» до 

державних нагород, до повноважень суб’єктів нагородження, щодо 

стратегічних напрямків визначення використання ресурсу нагород для 

відзначення заслуг осіб перед державою та суспільством. Нагородна 

політика розглядається як «юридично визначене вираження стратегії 

розвитку сфери державного нагородження» [21, с. 213], як «вираз державної 

стратегії щодо державного нагородження» [56, с. 136]. Варто погодитися із 

Д. Коритько у тому, що нагородна політика є складовою єдиної державної 

політики, вона представляє собою «…особливу форму виразу державної 

політики, засіб юридичної легітимації, закріплення і здійснення політичного 

курсу держави у відзначенні державними нагородами, для досягнення 

особливої мети – стимулювання здійснення заслуг (заслуженої поведінки) і, 

натомість, зменшення ваги засобів примусу» [6, с. 29]. Варто погодитися із 

А. Майдебурою у тому, що нагородна політика «як один із напрямків 

державної політики, варто розглядати у системному зв’язку з процесами 

державотворення та залежності від конкретних історичних умов, а отже її 

зміст полягає у комплексі заходів, що здійснюються відповідними 

державними органами, з питань функціонування нагород у державі» [20, с. 

5]. І у цьому аспекті дуже важливо дотримуватися правових стандартів її 

реалізації. «Необачне ставлення влади до неї призводить до падіння 

суспільної поваги до нагород і до самої влади. Проблематичним є й 

нагородження осіб, які дійсно мають достатні для цього заслуги, та 

збереження балансу між кількістю нагороджених керівників та рядових 

працівників» [20, с. 12]. Саме такі кон’юктурні політичні рішення та 
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популізм істотно знижують ефективність нагородної політики, а відповідно 

й державної політики в цілому. Отже, це різновид саме державної цільової 

політики, одночасно це і різновид правової політики, орієнтований на 

стимулювання, заохочення, розширення їх сфер, урізноманітнення видового 

розмаїття зовнішнього прояву. Цілком слушним є використання у визначенні 

словосполучення «засіб юридичної легітимації» для підтвердження саме 

правового ресурсу нагородної політики. Все це цілком дає можливість 

розглядати нагородну політику як вид «стимулюючо-заохочувальної» 

політики [6, с. 29]. З огляду на «домінуюче» розуміння правової політики у 

сучасній вітчизняній правовій науці як «системної, науково-обґрунтованої 

діяльності державних і муніципальних об’єднань, спрямованої на 

вироблення стратегії правового розвитку суспільства, створення 

ефективного механізму правового регулювання, забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, формування правової державності» [54, с. 492], 

цілком можна стверджувати, що нагородна політика є її складовою, бо має 

всі вищезазначені ознаки її. Вона має державно-вольовий характер, а також 

має владно-імперативний зміст. Детальний аналіз нагородної політики 

дозволяє з’ясувати наявність у неї ознак, серед яких: публічний характер, 

офіційний характер, правова природа, організаційно-функціональний зміст, 

поширення на правову сферу життєдіяльності у суспільстві, зовнішні форми 

свого прояву із елементами структурованості, забезпеченість легальним 

примусом з боку держави [54, с. 493]. Як бачимо, всі ознаки, притаманні 

правовій політиці, в наявності і у нагородній політиці, а це дозволяє 

розглядати її, підтримавши підходи вчених-юристів, які детально 

досліджують ресурс правової політики (наприклад, роботи О. Петришина, Н. 

Оніщенко, Н. Пархоменко, І. Яковюк, С. Шевчук, С. Погребняка, С. 

Боровнік та ін.), в якості «особливого і надзвичайно важливого компоненту 

державної політики, засобу юридичної легітимації, закріплення і 

забезпечення політичного курсу країни, санкціонованого волею народу, що 

відображається в діяльності владних структур» [54, с. 493] щодо 
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використання ресурсу нагороди як різновиду одного із головних методів 

здійснення правової політики. Саме таке розуміння було сприйнято і 

вітчизняним законодавцем при підготовці Концепції вдосконалення 

нагородної справи в Україні, схваленої Указом Президента України від 

18.08.2005 р. № 1177 / 2005, в контексті якої навіть саме поняття 

використовується двічі: при визначенні загальних положень у розділі І 

«Загальні положення» («… з метою забезпечення в умовах демократизації 

суспільного життя реалізації повною мірою конституційних повноважень 

Президента України з питань нагородження державними нагородами, 

визначення основних цілей, напрямків удосконалення державної нагородної 

політики…») [57] та при визначенні основних проблемних питань реалізації 

державної нагородної політики (розділ ІІ «Основні проблеми реалізації 

державної нагородної політики»), а саме: «… Основні проблеми реалізації 

державної нагородної політики останніми роками спричиненні…» [57]. 

Аналіз положень цього акту і дозволяє з’ясувати основні змістовні 

показники, які об’єднує законодавець (в данному випадку останній 

розглядається у його широкому розумінні, із прив’язкою до розгляду 

«законодавства» у його широкому розумінні). Мова йде про те, що, 

висвітлюючи їх наявні проблеми, фактично й висвітлюються вони як 

елементи політики: «демократичні принципи нагородження», «об’єктивність 

оцінювання заслуг», «дотримання кількісних обмежень нагородження», що 

безперечно усуває масове нагородження, а отже й втрату цінності і престижу 

нагород, «урочистість» нагородження, «прив’язку до визначних дат 

історичного, політичного, державницького значення», «залучення 

громадськості до обговорення кандидатур осіб, що подаються для 

нагородження», «послідовність та періодичність нагородження», усунення 

нагородження суб’єктів владних повноважень (посадових осіб) на період 

виконання повноважень (за винятком геройського вчинку та особливих 

випадків), «прозорість» нагородної процедури», «контрольованість 

нагородної процедури». Саме ці елементи і було покладено в основу 
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формулювання основних напрямків реалізації нагородної політики й 

закріплення їх у Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні, 

зокрема розділи 3-5, а також у систематизованому вигляді при 

формулюванні очікуваних результатів реалізації Концепції, зокрема розділ 6. 

Опосередковане висвітлення (без вказівки на термін та основні 

елементи змісту політики) отримали відповідні питання й у Висновку до 

законодавства стосовно державних нагород в Україні, підготовленому 

Департаментом демократичних інститутів та врядування Генерального 

директорату – ІІ з питань демократії у співпраці з експертом Ради Європи 

Сереною Пескаторе. Те, яку позицію займає держава у питаннях 

використання ресурсу того чи іншого правового явища, це й визначає зміст і 

умови здійснення правової політики в цілому, а отже і нагородної політики 

як її елементу, виокремлення напрямків реалізації такої політики. В якості 

прикладів, зокрема можна навести: по-перше, усвідомлення важливості 

значення для упорядкування засобів регулювання суспільних відносин, 

ресурсу систематизації законодавства у всьому розмаїтті її форм. Як 

наслідок обгрунтування потреби систематизації нагородного законодавства 

(переважно із акцентом на ресурс кодифікації), оптимізації нагородного 

інструментарію такого регулювання. По-друге, реалізація завдань адаптації 

законодавства України до вимог законодавства ЄС, що є проявом 

формування правової політики (і нагородної, зокрема) під впливом 

міжнародних договорів, які Україна уклала і які набули значення джерела 

національного права. Результатом можна вважати підготовку Висновку до 

законодавства стосовно державних нагород в Україні й зазначення цього 

пріоритету формування нагородних явищ в Україні у Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні як певного різновиду 

стратегічного акту для реалізації відповідного елементу правової політики 

держави. У співвідношенні нагородної політики та нагородної справи 

останню слід розглядати як засіб реалізації першої. Політика визначає 

засадничі положення, а справа передбачає реалізацію таких положень. 
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Не менш цікавим виглядає аналіз і нагородного права, яке визначає як 

сукупність правил поведінки, засади врегулювання відносин, пов’язаних із 

впровадженням та застосуванням нагород. Саме як сукупність правил 

поведінки і дозволяє легалізувати відповідні відносини, передбачити 

стандарти поведінки всіх суб’єктів, визначити гарантії забезпечення 

реалізації нагородної справи та нагородної політики. Саме тому нагородне 

право як елемент нагородної системи (як мегапоняття, мегаправового явища) 

й надає цю правову властивість, легальність всій нагородній системі 

держави. Нагородне право (не вдаючись у детальний аналіз його феномену) 

як регулятор «нагородних» відносин, відносин, пов’язаних із нагородами, 

інколи у правовій літературі ще називають «наукою про подвиги та 

нагороди» [21, с. 213; 58, с. 161]. Щоправда, таке визначення варто 

розглядати в якості умовного, бо право у його розумінні сукупності норм 

права не може бути наукою. Проте, враховуючи історичні традиції 

іменування регуляторів поведінки в якості «вчення», «науки», цілком 

зрозуміло, що слово «наука» – це узагальнююче визначення для позначення 

саме правил поведінки суб’єктів відносин, пов’язаних із нагородами. 

Не менш виразним є й поняття «нагородне законодавство», яке слід 

розглядати як сукупність нормативно-правових актів, які закріплюють 

положення норм нагородного права. Тобто, справа полягає в тому, що 

нагородне законодавство є зовнішньою формою існування нагородного 

права. А отже, його співвідношення із нагородною справою буде 

аналогічним до співвідношення із нагородним правом. Не зважаючи на 

наявність значної кількості визначень, які сформульовані у вітчизняній 

правовій науці для позначення нагородного законодавства, типовим для них 

є те, що це саме «сукупність нормативно-правових актів» та їх спрямованість 

на врегулювання суспільних відносин, безпосередньо пов’язаних із 

нагородою за заслугу. 

Всі ці нагородні явища є невід’ємними елементами нагородної 

системи держави. Нагородна справа має ґрунтуватися на засадах, які 
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визначають моделі поведінки, і ці засади закріплюються у нагородному 

законодавстві. 

У тематичному понятійному ряду присутня і нагородна практика, яка 

безпосередньо пов’язана із усіма зазначеними нагородними явищами. У 

правовій науці нагородну практику розглядають як «… той досвід, який 

отримала держава при використанні нагород як дієвого засобу правового 

заохочення осіб (колективів)» [6, с. 29]. Нагородна практика тісно пов’язана 

із історією держави, важливими подіями, з якими безпосередньо асоціюють 

виникнення нагородних знаків (їх види, кількісні показники), їх ієрархії, 

формування нагородної процедури тощо. Підтвердженням цього можуть 

слугувати складові нагородної практики, безпосередньо пов’язані із 

впровадженням вищого ступеня відзнаки в Україні – звання Героя України із 

врученням ордену «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського 

вчинку або ордену Держави – за значні трудові досягнення (ст. 6 Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»). Саме «Золота 

Зірка» як символ перемоги, пов’язаний із геройським вчинком, була базовим 

компонентом про визначенні цього ордену. Проте, у подальшому, з акцентом 

на специфіку історичних процесів, зміну державної символіки, змінився і 

базовий компонент для визначення опису цього ордену. І на сьогоднішній 

день це вже «Золотий Тризуб», що повністю узгоджується із державною 

символікою. 

Нагородну практику потрібно розглядати саме у контексті 

нерозривного поєднання із історією держави. Держава формується, 

розвивається й нагородна практика, як-то: впровадження «бойових» та 

«цивільних» нагород, нагородження урочисто з нагороди визначних дат в 

історії держави, впровадження традиції іменування нагород із акцентом на 

видатні історичні персоналії (як-то: ордени княгині Ольги, князя Ярослава 

Мудрого, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Національна премія 

України імені Тараса Шевченка, Державна премія України імені Олександра 

Довженка), історичні події (наприклад, орден Свободи, орден Героїв 
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Небесної Сотні) тощо. Все це свідчить про наявність певних традицій, 

безпосередньо пов’язаних із нагородами, а отже про т.зв. «нагородні 

традиції», і що у свою чергу формує «нагородну спадщину», про яку 

зазначено у розділі І «Загальні положення» Концепції вдосконалення 

нагородної справи в Україні. Зокрема, зазначено, що «за роки незалежності 

відповідно до Конституції України на основі історичної національної 

нагородної спадщини та міжнародного досвіду в Україні створено нагородну 

систему України» [57]. Отже, вказівка на «історичну» (як пов’язану з 

історією), «національну» (як пов’язану з державотворенням, національним 

розвитком), «спадщину» (як «прив’язка» до наявного досвіду, що 

сформувався історично і переданий нащадкам) деталізують нагородну 

практику держави. Можна погодитися із Д. Коритько у тому, що «… 

нагородна практика держави є значною історично важливою складовою 

державного будівництва» [6, с. 29]. Фактично, це «ті історично значимі 

діяння владних інституцій в історії держави, пов’язані із встановленням та 

застосуванням нагород» [6, с. 64]. Зв’язок нагородної справи та нагородної 

практики є нерозривним, бо остання фактично формує першу, відіграючи 

роль передумов, фактору впливу. Нагородну практику цілком можна 

іменувати як нагородний досвід держави. Проте, нагородну практику не 

варто ототожнювати, хоча і слід визнавати важливим зв’язок, із історією 

держави та нагородної справи. Це не просте сприйняття «нагородного» 

минулого, а явище є набагато складнішим за своїм ресурсом. Варто 

зазначити, що тісний зв’язок нагородної практики із нагородними 

традиціями, про які вже зазначалося, вимагає зосередження уваги на 

з’ясуванні ресурсу цих традицій, які, з огляду на їх природу, цілком логічно 

вважати різновидом правових традицій. Останні у правовій науці 

визначаються по-різному: «як зв’язок часів, соціальне (правове) спадкування 

(Ю. Оборотов); як закономірності розвитку сфери правового буття і 

одночасно принцип, ідея і тенденція розвитку правової складової соціальної 

організації (Ю. Лобода); як правова система, розглянута в історичному 
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розвитку (П. Гленн)» [54, с. 503]. Отже, «зв’язок» з історією дійсно є, проте 

це не означає, що саме цей зв’язок й обумовлює формування нагородних 

цінностей як різновиду правових цінностей домінантно. Це не просто 

«запозичення» історичних засад використання ресурсу нагороди як засобу 

реагування на заслужену поведінку особи (колективу), а, насамперед, 

«визначення тих інструментів, культурних орієнтацій …, за допомогою яких 

сформувалася форма соціальної практики» [54, с. 504]. У повній мірі це 

положення притаманне і нагородним традиціям (розмаїття, ієрархічності, 

суб’єкта нагородження, нагородної процедури тощо). Це свідчить про те, що 

нагородні традиції формуються, безперечно, під впливом внутрішніх 

історичних факторів, однак вони також відчувають вплив і зовнішніх 

факторів (наслідком є залучення громадськості до обговорення кандидатур 

осіб, що подаються до нагородження, впровадження принципу 

справедливості та об’єктивності як засад нагородження, поєднання 

морального та матеріального ресурсу нагороди для усунення передумов для 

її використання як засобу збагачення, а не стимулювання ініціативності 

наднормованої правової поведінки тощо). Нагородна справа, нагородна 

система в цілому «вбудовані в свою історію та історію суспільства в цілому» 

[54, с. 504]. Однак це не «означає … відсутності детерміновості історією у 

нагородженні, й не означає повної залежності від неї» [54, с. 504]. Це 

дозволяє сформулювати визначення нагородних традицій як поняття, що 

характеризує нагородну систему в аспекті її унікальності, своєрідності із 

акцентом на уявлення про її історичний розвиток. Це не сама нагородна 

система, не нагородна практика або ж інші нагородні явища самі по собі, а 

«їх своєрідність, особливість з огляду на історію їх виникнення і розвитку 

під впливом певних чинників» [54, с. 504]. Можна погодитися із авторами 

Великої української юридичної енциклопедії (зокрема, тому 3 «Загальна 

теорія права») у тому, що вивчення правових традицій дозволяє «… 

побачити, чому у суспільстві сформувалися саме такий образ права, таке 

суспільне значення права, така правова система і тим самим відображає 



84 

динаміку історичного буття правової системи, формування і реалізацію 

правових норм, пізнання права суб’єктом права, відтворення правових 

приписів у вигляді правової поведінки тощо» [54, с. 505]. Це у повній мірі 

можна використати й по відношенню до нагородних явищ, бо вивчення 

нагородних традицій дозволяє з’ясувати, що у суспільстві був запит на 

наявність нагороди для відзначення заслуженої поведінки, яким був запит на 

видове її розмаїття, ієрархію, засади нагородження, значення нагороди у 

регулюванні суспільних відносин, «прив’язці» нагороди до видатних подій 

державотворення, передумови для появи зловживань у використанні ресурсу 

нагороди у регулюванні суспільних відносин, зниження престижу нагороди, 

пошуку шляхів його відновлення. Не варто ототожнювати нагородну 

практику й із нагородною культурою, а також останню із нагородними 

традиціями (навіть з огляду на їх близькість змістовну), які фактично 

відображають сучасний стан нагородної системи як результат поступового 

формування її нагородної культури. Безперечно і нагородна культура і 

нагородні традиції як різновиди правової культури і правової традиції разом 

сприяють з’ясуванню реального ресурсу нагороди як «базової» категорії для 

формування всіх нагородних явищ та нагородної системи як мегапоняття, 

яке ці нагороди охоплює. Таке з’ясування відбувається і на рівні системи 

позитивного права, академічних вчень, і на рівні правових моделей 

поведінки, які укорінилися у свідомості спільноти. Проте кожен із них 

виконує свою роль. Так, якщо нагородна культура фактично відображає 

сучасний стан нагородної системи як результат її поступового розвитку, 

накопичення певного нагородного досвіду у суспільстві. Нагородні ж 

традиції фактично пов’язані із джерелами та шляхами формування реального 

стану нагородної справи у державі. Саме вони й дозволяють знайти відповіді 

на запитання, безпосередньо пов’язані із тим, як формувалася нагородна 

система та всі її нагородні явища? чому вони мали саме таку форму, зміст? 

чому саме такими вони є зараз? звідки було запозичено нагородні явища? 

звідки має своє походження існуюче нагородне явище? чому саме така 
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нагородна справа існує у державі сьогодні? Варто зазначити, що, якщо 

нагородна культура є фактично «позитивною» за своїм змістом, тобто вона 

не акумулює деформовані, неправові, неправомірні явища, пов’язані із 

нагородною системою та всіма її нагородними явищами, в той же час ці 

«негативні» прояви, пов’язані із нагородною системою в цілому та всіма 

нагородними явищами, тісно пов’язані із нагородними цінностями 

(відзначення із превалюванням суб’єктивізму з боку публічно-владного 

суб’єкта, масовість нагородження, дублювання нагородних знаків, 

відсутність нагородних цензів, соціальна апатія щодо нагороди, зниження 

престижу правового статусу нагородження, розпорошеність, колізійність 

нагородного законодавства тощо). Саме з огляду на функціональність 

нагородних традицій вони «виражають специфічність буття» [54, с. 505] 

нагородної системи, може бути одночасно поясненням існування 

вищезазначених негативних проявів, дефектів тощо. Одночасно саме 

нагородні традиції відіграють роль не просто «пам’яток» про історію 

нагородної системи та всіх її нагородних явищ, а й сучасні орієнтири 

нагородної системи у її зв’язку із історією, що фактично і знайшло своє 

систематизоване поєднання у Концепції вдосконалення нагородної справи в 

Україні. Цілком логічно звернути увагу і на «нагородотворення» – нагородне 

явище, безпосередньо пов’язане із встановленням нагород, їх видового 

розмаїття, ієрархії, правил використання їх ресурсу. Фактично саме поняття 

є складним, таким, що поєднує дві складові – «нагорода» і «творення», і саме 

такий аналіз і дозволяє усвідомити, що у правовій науці «нагородотворення» 

фактично ототожнюється із нагородною політикою. Так, зокрема А. 

Майдебура, аналізуючи положення наявних тематичних наукових робіт, які, 

в т.ч. містять і положення про нагородотворення, ототожнюють останнє із 

«чинником активізації державотворчої діяльності суспільства» [8, с. 31], із 

основними засадами формування системи нагород, їх найменування, 

підходами до конструювання нагородної процедури тощо. Саме тому, хоча 

термін «нагородотворення» і є специфічним, проте використовувати його в 
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якості релевантного для позначення нагородної політики, навряд чи, є 

доцільним. 

Доцільним є зосередження уваги на «нагородному процесі», 

«нагородній процедурі», «процесі нагородження», «нагородному 

провадженні» – тобто тих поняттях, які використовуються для позначення 

т.зв. процедурного аспекту ресурсу нагороди. При аналізі і нагородної 

системи, і нагородної політики вже концентрувалася увага на нагородній 

процедурі (або ж її аналогах), що свідчить про її елементність по 

відношенню до цих нагородних явиш. 

Специфіка відносин, безпосередньо пов’язаних із запровадженням та 

застосуванням нагород, як об’єкту правового регулювання полягає саме у 

поєднанні матеріального та процедурного аспектів цих відносин. Саме тому і 

у тематичних наукових джерелах розгляд проблематики нагород обов’язково 

здійснюється у прив’язці до процедурного аспекту. Нагородна процедура 

(хоча досить часто у джерелах можна зустріти положення про згадування 

про «нагородний процес») розглядається як «триваючі відносини органу 

нагородження та інших суб’єктів» [21, с. 213], «відносини між органом 

нагородження та іншими суб’єктами нагородного процесу» [59, с. 190]. 

Пропонується навіть вузьке та широке розуміння нагородної процедури, як-

то: «нагородні відносини між суб’єктами, які нагороджують, й 

нагороджувальними суб’єктами на всіх стадіях нагородження» [6, с. 27]. 

(широке розуміння) та як «діяльність державних органів, інших суб’єктів, які 

є учасниками нагородних правовідносин (від подання до нагородження, 

узгодження подання, вручення нагороди)» [6, с. 27] (вузьке розуміння). 

Фактично мова йде про різновид юридичної процедури, безпосередньо 

пов’язаної із ресурсом нагородження. Її розгляд, починаючи із впровадження 

нагороди, визначення її видового розмаїття, ієрархічності й аж до 

визначення ефективності її використання, це і буде т.зв. процедурний аспект, 

а його унормування пов’язане із процедурними нормами права. Оскільки 

процедурний аспект є невід’ємним елементом ресурсу нагороди, отже і 
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нагородну процедуру цілком можливо розглядати у «прив’язці» до 

нагородної справи. 

Опосередковано нагородну справу пов’язують й із іншими 

нагородними явищами, в т.ч. й «перспективними», тобто такими, яких ще 

немає, однак доцільність впровадження або ж виокремлення яких 

обґрунтовується у середовищі вчених-юристів. Одним із таких «новаційних» 

нагородних явищ пропонується розглядати «нагородну юстицію» 

(наприклад, роботи В. Ниркова, Д. Коритько та ін.). Сутність питання 

полягає у тому, щоб покласти на суд повноваження «представлення та 

оцінки заслуг у зв’язку із представленням до державних нагород» [21, с. 

209]. В якості обґрунтування пропозиції зроблено посилання на роботи 

І. Бентама та Є. Сю, як на такі, що закріплюють основний принцип 

нагородження – «встановлення справедливості» [60, с. 197], а отже і суд 

зобов’язаний «здійснювати, поряд із покаранням за злочини, й нагородження 

за правомірну заслужену поведінку» [60, с. 197; 21, с. 209]. Д. Коритько, 

погоджуючись із тим, що на сьогоднішній день, суд такої функції 

позбавлений, в той же час зазначає, що у майбутньому саме він має 

оцінювати заслуги особи (колективу) та представляти до нагородження 

особу (колектив) [21, с. 209]. Не зважаючи на новаторський підхід вчених-

юристів до вирішення питання і не заперечуючи проти засадничої ролі 

справедливості у використанні ресурсу нагороди, в той же час видається 

дещо дискусійним наділення саме суду повноважень щодо оцінки заслуг і 

представлення до нагороди осіб (колективів). Це не є спірним питанням, не є 

конфліктним питанням, а отже повноваження суду не поширюються і не 

мають поширюватися на цю категорію справ. Інша справа, що цілком 

можливим і логічним вбачається посилення засад участі громадськості у 

зазначеній категорії справ задля посилення прозорості, публічності 

процедури, впровадження обов’язкового обговорення, оприлюднення 

підсумків стадій процедури та фінального результату розгляду справи. А 
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отже, розгляд співвідношення нагородної юстиції і нагородної справи, з 

урахуванням усього вищезазначеного, є недоцільним. 

З’ясувавши моделі співвідношення нагородної справи із іншими 

елементами тематичного суміжного понятійного ряду, доцільно зупинитися 

безпосередньо на самій нагородній справі й з’ясувати її ресурс. Одразу ж 

слід зазначити, що у правовій науці цьому питанню приділено увагу і, як 

наслідок, в наявності певна кількість визначень нагородної справи. Так, 

наприклад, Д. Коритько визначає нагородну справу як «історично 

сформовану діяльність суб’єкта нагородної справи, сукупність нормативно-

правових актів, які регламентують нагородження, правові відносини, 

пов’язані із відзначенням заслуг позитивного характеру, що спрямована на 

активізацію заслуженої поведінки суб’єкта нагородження (особи, чиї заслуги 

відзначаються)» [21, с. 214]. Визначення, хоча і досить громіздке, проте 

недосконале і за змістом бо: по-перше, вже у самому змісті містить повторне 

використання словосполучення «нагородна справа» (небажаним є 

формулювання визначення через використання у самому визначенні назви 

того правового явища, формулювання якого подається; по-друге, 

використовуються терміни, зміст яких вимагає додаткового уточнення 

(«суб’єкт нагородної справи», «суб’єкт нагородження» і одразу ж подається 

його уточнення). Фактично аналіз запропонованого визначення дає 

можливість стверджувати, що автор вважає, що нагородна справа включає в 

себе: нагородну діяльність, яка є складовою нагородної практики і 

нагородної політики; нагородне законодавство; нагородну процедуру. У 

дисертаційній роботі Д. Коритько уточнює свою позицію і зазначає, що 

нагородна справа – це «діяльність суб’єкта нагородної справи, що 

спрямована фактично на активізацію заслуженої поведінки суб’єкта 

нагородження» [6, с. 26]. Має місце «дублювання» основного змісту 

визначення, із поданням різних варіантів «прив’язки» суб’єктного складу 

відповідних відносин. Із визначення незрозумілою залишається сутність 

«діяльності суб’єкта нагородження», а саме: це лише сама процедура 
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нагородження, чи це і діяльність, пов’язана із впровадженням нагород як 

різновиду переконання? Подання позиції автора стосовно того, що 

положення Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні «… не є 

документом, який визначає поняття нагородної справи» [6, с. 27], не є 

переконливим, з огляду на легальне поняття «нагородна справа» й 

оновлений погляд у вітчизняній правовій доктрині на розуміння джерел 

права, в т.ч. тих, які мають назву «Концепція», «Стратегія» тощо. Більше 

того, вказівка вже в самому визначенні на «діяльність суб’єкта 

нагородження» істотно розширює як коло таких суб’єктів, так і дозволяє 

охопити відзнаку заслуженої поведінки не «загальнодержавної корисності, а 

… перед суб’єктом запровадження нагороди» [6, с. 208]. Безперечно, не 

применшуючи значення різних нагород, в т.ч. й тих, які впроваджуються 

різними суб’єктами публічно-владних повноважень, в той же час, нагородну 

справу варто, насамперед, ототожнювати, а краще, все ж таки, асоціювати із 

державними нагородами – особливими, найвищими видами нагород. 

Можливо, в аспекті «вузького» і «широкого» розуміння нагороди (у 

першому варіанті – це лише державні нагороди, в іншому – нагороди, 

впроваджені будь-якими суб’єктами публічно-владних повноважень), 

вищезазначене визначення нагородної справи і можна розглядати як таке, що 

зорієнтоване на акумулювання всіх важливих ознак явища. Якщо ж все таки 

зосередитися на першому варіанті (а саме акцент уваги зробити саме на 

державних нагородах – реакції на вчинення загальнодержавної заслуженої 

поведінки, реакції на заслугу перед державою, суспільством), визначення 

нагородної справи має містити вказівку на таку нагороду як реакцію на 

зазначену заслужену поведінку особи (колективу). Окрім того, не досить 

вдалим вбачається використання словосполучення «суб’єкт нагородження» 

для позначення того, кого нагороджують. Як правило, «вузьке» 

словосполучення для позначення суб’єкта, яке поєднує два іменника, 

вживається для позначення «активного» суб’єкта, а не того, по відношенню 

якого будь-які дії здійснюються. Саме тому запропоноване визначення в 
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аспекті позначення суб’єктів правовідносин також потребує свого 

корегування. 

Є. Трофимов нагородну справу визначає як «офіційну та неофіційну 

діяльність із впровадженням та застосуванням нагород, що включає 

безпосередньо нагородну діяльність (запровадження та застосування 

нагород) та діяльність по створенню гарантій у нагородній сфері» [5, с. 9]. 

Як бачимо, справа (в данному випадку нагородна справа) розглядається як 

діяльність, безпосередньо пов’язана із нагородами. Із цим в цілому можна 

погодитися, щоправда можна уточнити, що це регламентована нормами 

права діяльність. Стосовно того, що це є офіційною та неофіційною 

діяльність варто зазначити наступне. Якщо у визначенні буде передбачено, 

що це діяльність регламентується нормами права, отже така діяльність має 

бути суто офіційною. «Прив’язка» діяльності до нагород є цілком логічною, 

а розподіл на два блоки (умовно виділені) також виглядає цілком логічним, 

бо сфера такої діяльності дуже широка й передбачає відносини, які пов’язані 

із впровадженням та застосуванням нагород, однак і відносини, які 

«пов’язані» із ними (гарантування впровадження та застосування). Можна 

цілком погодитися із Є. Трофимовим у тому, що нагородна справа – це 

діяльність уповноважених органів публічної влади щодо встановлення та 

застосування нагород (основний блок), яка детально регламентується правом 

... Окрім того це й відносини по гарантуванню нагородної діяльності та 

статусу нагороджених осіб (забезпечувальний блок)» [5, с. 9]. Варто 

підтримати поділ та назви складових нагородної справи з точки зору 

значущості їх для змісту феномену нагородної справи в цілому. Цілком 

зрозуміло, що можуть виникнути питання «відірваності» нагородної справи 

в такому формулюванні від інших нагородних явищ як складових нагородної 

системи держави. Відповідаючи на це запитання, слід зазначити наступне. 

Вона не є «відірваною», бо також є елементом нагородної системи. Більше 

того, вказівка на регламентацію зазначеної діяльності нормами права 

дозволяє простежити її зв’язок із нагородним правом, а відповідно й 
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зовнішньою формою його існування – нагородним законодавством. 

Формулювання «діяльність, пов’язана із впровадженням та застосуванням 

(як нагородну, так і забезпечувальну діяльність)», дозволяє простежити 

зв’язок нагородної справи із нагородною політикою, практикою (можна 

навіть у формулюванні внести доповнення «історично-сформована»), 

процедурою. Для відмежування (у запропонованому розумінні) нагородної 

справи щодо використання ресурсу державних нагород від інших заходів 

реагування, в т.ч. й із назвою «нагорода», доцільним вбачається уточнення у 

формулюванні із додаванням наступних словосполучень «… із 

впровадженням та застосуванням нагороди як реакції держави на заслуги 

особи (колективу осіб) перед державою, українським народом». Саме це 

уточнення і дозволить виокремити «нагородну справу», яка буде 

безпосередньо пов’язана із ресурсом саме державних нагород як особливого 

виду реакції держави в особі уповноважених суб’єктів на особливу, 

унікальну заслужену правомірну поведінку особи (колективу осіб), 

заслужену перед державою, українським народом. 

Наявний у наукових тематичних джерелах поділ нагородної справи (в 

аспекті поділу відповідної діяльності, яка формує її зміст) на офіційну та 

неофіційну сприймати як загальновизнаний, навряд чи, потрібно. А умовний 

її поділ на основну та допоміжну, або ж основну та додаткову цілком можна 

було б використати як «базовий» умовний поділ з акцентом на роль у 

формуванні змісту нагородної справи. Стосовно основної все зрозуміло, а 

стосовно додаткової варто зазначити, що її формують відносини, 

безпосередньо пов’язані із: організаційною побудовою системи суб’єктів 

нагородної діяльності (починаючи від суб’єктів запровадження та 

безпосереднього нагородження, й аж до тих суб’єктів, які певним чином 

залучені, «сприяють» нагородженню); відносини, безпосередньо пов’язані із 

матеріально-технічним забезпеченням нагородної справи (із нагородними 

знаками, нагородними справами у розумінні документального забезпечення, 

виплати коштів, якщо це передбачено специфікою нагороди, тощо); 
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відносини, пов’язані із інформаційним забезпеченням нагородної справи; 

охоронні відносини. Отже, як «основна» частина змісту нагородної справи, 

так і додаткова пов’язані між собою, є складними за своїм змістом й 

формують зміст (складний зміст) нагородної справи в цілому. 

Не варто ототожнювати нагородну справу як правове явище, як 

елемент нагородної справи із певною сукупністю матеріалів, які формують 

т.зв. «нагородну справу» щодо подання кандидатури особи (колективу) для 

нагородження, представлення до нагородження. Тобто матеріали справи 

(подання, відомості про здобутки, нагородний лист, ксерокопії документів, 

погодження тощо), які також у тематичних наукових джерелах іменуються 

як нагородна справа, не є тотожними до нагородної справи як правового 

явища, елементу нагородної системи. Це омоніми, які є однаковими за 

звучанням, проте різними за змістом. Пропонується задля усунення такого 

понятійного нагромадження, для позначення матеріалів, безпосередньо 

пов’язаних із представленням особи (колективу) до нагородження, 

використовувати поняття «нагородні матеріали», «нагородні документи». 

Саме складне змістовне наповнення нагородної справи було 

сприйнято і суб’єктами запровадження та застосування нагород, що і 

знайшло своє відтворення у Концепції вдосконалення нагородної справи в 

Україні, схвалені Указом Президента України від 18.08.2005 р. № 1177 / 

2005. Вже у розділі І «Загальні положення» передбачено, що в Україні 

сформовано: систему державних нагород, відповідне законодавство (у 

розумінні нагородне законодавство), організаційні засоби та створено 

матеріально-технічні основи для їх реалізації [57]. Окрім того, детальний 

аналіз розділу 4 «Основні напрямки вдосконалення нагородної справи в 

Україні» свідчить про те, що в предмет нагородної справи, а отже й його 

удосконалення за напрямком входять: а) відносини правового забезпечення 

(цілком зрозуміло з акцентом на правову регламентацію нагородної справи) 

із деталізацією положень щодо діяльності, пов’язаної із впровадженням та 

застосуванням нагороди, забезпеченням такої діяльності – перегляд 
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нагородного інструментарію, документаційного забезпечення його видачі та 

зміни правового статусу особи, нагородженої державною нагородою, 

посилення засад відповідальності за дотримання нагородного законодавства; 

б) відносини організаційного забезпечення (стосовно організаційної 

структури суб’єктів нагородження, нагородної процедури, нагородного 

квотування, матеріально-технічного забезпечення діяльності 

вищезазначених суб’єктів та здійснення нагородної процедури); в) відносини 

інформаційного та науково-методичного забезпечення; г) відносини 

забезпечення прозорості та відкритості, що також можна певним чином 

вважати відносинами інформаційного забезпечення нагородної справи. 

Отже, фактично, не фіксуючи визначення нагородної справи, у документі 

опосередковано виокремлено й зафіксовано всі складові нагородної справи 

(основна та додаткова частина), які детально проаналізовані у правовій 

науці. Окрім того, також опосередковано, хоча, все ж таки, і закріплено, 

зв’язок нагородної справи з іншими нагородними явищами, які формують 

нагородну систему держави. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна запропонувати 

авторське визначення нагородної справи як регламентованої нормами права 

історично сформованої з урахуванням нагородних традицій офіційної 

публічної діяльності, безпосередньо пов’язаної із впровадженням та 

застосуванням державних нагород за заслуги особи (колективу осіб) перед 

державою, українським народом, а також реалізацією гарантій такої 

діяльності. Таку діяльність умовно варто поділяти на дві складові: основну 

(безпосередньо пов’язану із впровадженням та застосуванням державних 

нагород) та додаткову (організаційне, матеріально-технічне, інформаційне 

забезпечення такої діяльності). Нагородну справу варто розглядати як 

елемент єдиного тематичного суміжного понятійного ряду [61, с. 86], 

відмежовуючи від нагородної системи держави, системи нагород, нагородної 

політики, нагородної практики, нагородних традицій, нагородної культури, 
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нагородної ідеології, нагородної процедури, нагородної юстиції та 

нагородних матеріалів (нагородних документів), нагородного права, 

нагородного законодавства. Враховуючи її тісні зв’язки з іншими 

нагородними явищами, нагородну справу варто розглядати в якості 

складової нагородної системи України. Запропоноване визначення варто 

використовувати як у наукових дослідженнях з проблематики нагородного 

права, так і закріпити в якості норми-дефініції, упорядкувавши тим самим 

понятійний термінологічний апарат й усунувши передумови для 

помилкового ототожнення суміжних нагородних явищ. 

 

 

 

1.3 Нагородне право як новаційний елемент системи права 

України 

 

 

Аналіз наявних доктринальних джерел свідчить про те, що 

проблематика нагородного права привертає увагу представників різних 

галузевих правових наук, а насамперед: вчених-конституціоналістів, вчених-

адміністративістів, вчених-трудовиків і, безперечно, вчених-фахівців з теорії 

права. Умовно можна навіть виокремити кілька «базових» підходів у 

доктрині права до розуміння цього питання. Так, насамперед, це розгляд 

нагородного права в аспекті прив'язки до сукупності норм права, які 

регулюють суспільні відносини, пов'язані із нагородженням, заохоченням, 

стимулюванням (наприклад, роботи Н. Пархоменко, Н. Оніщенко, П. 

Рабіновича, М. Козюбри та ін.), із цим правовим феноменом у його 

співвідношенні із примусом, покаранням (наприклад, роботи О. Петришина, 

Ю.Тихомирова, Р. Калюжного, В. Ковальського та ін.). Цікавим є підхід до 

визначення нагородного права В. Григор’єва, який пропонує його подвійну 

назву, а саме «нагородне (заохочувальне) право», із чим погодитися 
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неможна, бо заохочення – це поняття, яке за своїм змістом є набагато 

ширшим, а отже не кожне заохочення є нагородою й заохочення не є лише 

нагородою. Більше того, його формулювання є дещо заплутаним й складним 

для сприйняття. Так, зокрема, нагородне (заохочувальне) право він розглядає 

як «… галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають із 

приводу стимулювання осіб із надання послуг суспільству, шляхом надання 

особам, які мають заслуги перед суспільством, заохочень (нагород), а також 

шляхом позбавлення нагороджених осіб заохочень (нагород) на підставі й у 

порядку, закріплених у законі» [62, с. 35-37]. При цьому, деталізуючи свою 

позицію, він навіть виокремлює предмет і методи (у множині) нагородного 

права. Першим вважає «правові відносини, що виникають із приводу 

стимулювання осіб до надання послуг суспільству» [62, с. 35-37], що, 

беззаперечно, є не у повній мірі коректним, узагальненим, надто 

розширеним. Стосовно ж методів вчений-юрист вважає такими «… 1) 

законодавче закріплення підстав і порядку заохочення (нагородження) осіб, 

які будуть мати заслуги перед суспільством; 2) надання особам, які мають 

заслуги перед суспільством, заохочень (нагород); 3) законодавче закріплення 

підстав і порядку позбавлення заохочень і нагород» [62, с. 37]. Як бачимо, 

описовий підхід до визначення методів правового регулювання дозволяє 

зробити висновок про те, що в наявності як імперативний, так і 

диспозитивний методи правового регулювання. Узагальнюючи все 

вищезазначене, В. Григор'єв пропонує відповідну сукупність правових норм 

розглядати в якості підгалузі конституційного права. 

Натомість В. Винокуров пропонує цю ж сукупність правових норм 

розглядати в якості «комплексного міжгалузевого інституту, який складають 

норми конституційного, адміністративного, трудового, цивільного та 

кримінального права» [63, с. 5-7]. Одночасно він зазначає, що, незважаючи 

на все розмаїття елементів змісту відповідної сукупності норм права, 

пріоритетне місце, все ж таки, належить нормам конституційного права, а 

отже й при формулюванні визначення нагородного права (саме цей термін 
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використовується) акцент зроблено на те, що це «…сукупність правових 

норм, які регулюють обов’язок держави щодо спеціального заохочення 

особи (колективу) за заслуги перед нею відповідно до визначеної процедури, 

а також право особи вимагати у визначених законодавством випадках такого 

заохочення державою» [63, с. 9-10]. Виникають, щоправда, питання щодо 

акценту уваги у визначенні на «обов’язку держави» та «вимогах особи». 

О. Совгиря розглядає нагородне право із акцентом уваги, насамперед, 

на процедурну його частину, що і дає їй підстави стверджувати, що 

нагородне право – це «… інститут конституційно-процесуального права» 

[64, с. 23-32], а А. Малько натомість пропонує для унормування діяльності 

держави щодо офіційних нагород виокремити самостійну галузь, якою і буде 

нагородне право [65, с. 154]. 

Другим «умовним» напрямком доктринального дослідження є 

розгляд нагородного права в аспекті його приналежності до різних елементів 

системи права України. В цьому аспекті варто було б зазначити таке. 

Представники різних галузевих правових наук обґрунтовують приналежність 

нагородного права до «свого» елементу системи права України. Так, 

наприклад, А. Майдебура у своїй роботі «Конституційно-правовий статус 

державних нагород в Україні» зазначає, що «нагородне право є комплексною 

галуззю права, в якій поєднуються норми і правові інститути 

конституційного, адміністративного та трудового права» [20, с. 4]. До того 

ж, він робить уточнення, що «переважна більшість відносин, пов’язана з 

державними нагородами, урегульована саме конституційним правом, за 

рахунок норм якого формується нагородне право» [20, с. 8]. 

Охарактеризувавши відповідну сукупність норм права, вчений-юрист 

уточнює, комплексним характером відрізняється й метод такої сукупності 

норм права. За його твердженням, нагородному праву властиві такі методи 

як: «загальні (імперативний і диспозитивний) та спеціальні 

(рекомендаційний і декларативний)» [20, с. 8]. В той же час зазначає, що «… 

базовим інструментом у нагородному праві є інститут державних нагород» 
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[20, с. 13]. Цілком можна погодитися із тим, що комплексним характером 

відрізняється та значна кількість норм права, яка покликана регулювати всі 

суспільні відносини, які пов'язані із «основними» та «дотичними» питаннями 

нагород як виду заохочення, переконання у публічно-владній діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування, як-то: встановлення державних 

нагород, реалізації повноважень Президента України як голови держави 

щодо державного нагородження, й одночасно нагородне провадження як 

різновид публічної процедури із її поділом на стадії, етапи, дії тощо, 

залучення громадськості до обговорення кандидатури особи для 

нагородження. Не можна одночасно зазначити, які норми в цій структурі є 

домінуючими, а отже й однозначно відповісти на запитання, чим саме є 

нагородне право – галуззю (в т.ч. й комплексною), чи все ж таки інститутом, 

підгалуззю тощо. Підтвердженням можуть слугувати праці вчених-

адміністративістів, які обґрунтовують приналежність нагородного права до 

системи адміністративного права (наприклад, роботи Л. Біли-Тіунової, Т. 

Коломоєць, М. Титаренко тощо) переважно як підгалузі. Р. Мельник, 

обґрунтовуючи новаційний підхід до розгляду системи адміністративного 

права, також пропонує виділити нагородне право як елемент Особливого 

адміністративного права. М. Титаренко обґрунтовує належність нагородного 

права до підгалузей адміністративного права, як до речі й Т. Коломоєць. 

Нагородне право в аспекті його процедурної складової як елементу 

адміністративно-процедурного права пропонують розглядати О. Миколенко, 

О. Кузьменко та ін. Нагородне право як інститут адміністративного права 

пропонує розглядати Є. Трофимов, зокрема зазначаючи, що «це система 

адміністративно-правових норм, які регулюють єдині за управлінською 

природою й методом переконання суспільні відносини щодо встановлення та 

застосування офіційних нагород» [5, с. 10]. При цьому вчений-юрист не 

просто формулює свою позицію, а й обґрунтовує свою позицію, 

посилаючись на те, що і предмет, і метод правового регулювання є саме 

характерним для адміністративного права – «… це різновид управлінських 
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відносин, які мають публічно-правовий характер, який досить активно 

використовується в адміністративному праві» [5, с. 10]. Є. Трофимов 

намагається навіть обґрунтувати приналежність нагородного права до 

адміністративного права. Так, зокрема, «навіть не зважаючи на те, що воно 

не зайняло самостійного місця у системі права…, воно може бути віднесено 

до системи адміністративного права з огляду на те, що нагородні 

правовідносини – це різновид управлінських правовідносин, вони мають 

публічний характер й є виразом заохочувального методу адміністрування. 

Воно поєднує матеріальні та процесуальні адміністративно-правові норми, 

які регулюють відносини офіційних нагород та нагородного провадження, а 

його джерелами є переважно підзаконні нормативно-правові акти… Воно є 

протилежним за характером впливу адміністративній відповідальності, 

однак, все ж таки, складовим елементом системи адміністративного права» 

[5, с. 26]. Більше того, вчений-юрист слушно уточнює, що нагородна 

діяльність як «ядро» предмету нагородного права «… не порушує принципу 

розподілу влади…, бо не належить ні до законотворчості, ні до правосуддя, а 

реалізується в межах адміністративних повноважень, які реалізуються саме 

органами виконавчої влади, хоча в деяких межах притаманні й кожному 

органу публічної влади, які він виконує, використовуючи ряд загальних для 

державних органів форм і методів впливу» [5, с. 27]. 

Проблематику нагородного права порушують й вчені-фахівці у галузі 

трудового права саме в аспекті розгляду нагород як прояву певного виду 

заохочення (наприклад, роботи М. Дей, М. Іншина). Проте в аспекті 

використання феномену офіційних нагород, навряд чи доцільним, є саме 

виокремлення цих норм права як елементу системи трудового права. 

В умовах оновленого підходу до розгляду системи права України із 

поступовим відходом від поділу на галузі, підгалузі та інститути, важливим є 

погляд на нагородне право в аспекті визнання його матеріальним або ж 

процедурним, приватним чи публічним [66, с. 9-17]. Саме на це і звертає 

увагу у своїй роботі Є. Трофимов [5, с. 10] і у цьому його варто підтримати, з 
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огляду на те, що нагородне право органічно поєднує як матеріальні (офіційні 

нагороди), так і процедурні (нагородження) норми права. 

Для з’ясування того, яке ж місце займає відповідна сукупність норм 

права, яка регулює суспільні відносини, безпосередньо пов'язані із 

встановленням та застосуванням офіційних нагород, потрібно, насамперед, 

з’ясувати наявність або ж відсутність тих ознак, які є характерними для 

елементів системи права взагалі і України зокрема. Мова, насамперед, йде 

про предмет, метод і джерела. Щоправда, останнім часом у вітчизняній 

правовій науці все частіше ознакою вважається й «… інтерес окремих осіб та 

загальнозначущі потреби в організації життєдіяльності суспільства» [54, с. 

715], а також поширення набуває підхід щодо виокремлення в якості ознаки і 

принципів. Стосовно першого варто зазначити, що предмет правового 

регулювання як «об’єктивний (матеріальний) критерій виокремлення певної 

сукупності норм права» [54, с. 715], як правило, характеризується наявністю 

певних ознак, серед яких: «відносини є найбільш значущими для 

суспільства; мають типовий вираз; виникають у суспільстві шляхом 

цілеспрямованої діяльності людей, набувають стійкого, повторюваного 

характеру і приводять до встановлення типових відносин, що викликає 

усвідомлену потребу суспільства в їхньому упорядкуванні правилами; 

придатні для врегулювання нормами права; мають зовнішній прояв і 

придатні для контролю з боку інститутів суспільства і держави» [54, с. 715]. 

Предметом нагородного права вчені-адміністративісти вважають суспільні 

відносини, які виникають у зв’язку із впровадженням та застосуванням 

офіційних нагород (наприклад, роботи А. Майдебури, Є. Трофимова, М. 

Титаренко та ін.). Варто зазначити, що Є. Трофімов навіть виокремлює 

складові предмету нагородного права, а саме: «а) засновницькі відносини, 

тобто ті, що безпосередньо пов'язані із запровадженням офіційних нагород, 

їх назвою, формою, місцем у ієрархії нагород; б) статутні відносини, які 

пов'язані з «прив’язкою» нагород до певних заслуг й визначенням останніх; 

в) описові, які пов'язані із описом нагороди та документів до неї» [5, с. 11]. 
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Цікавий варіант, проте він більше підходить для позначення норм 

нагородного права, а не самих суспільних відносин як предмету нагородного 

права. При цьому відносини як матеріальні, тобто безпосередньо пов'язані із 

визначенням, розмаїттям, ієрархією нагород, їх описом (цілком можна 

стверджувати, що це відносини впровадження, опису та статусу офіційних 

нагород), так і процедурні відносини (щодо всіх стадій, дій, етапів тощо). 

Для цих відносин характерним є превалювання публічного інтересу, участі 

суб’єкта публічно-владних повноважень, відсутність (необов’язкова 

наявність) безпосередніх зв’язків між суб’єктом нагородження та особою, 

щодо якої таке нагородження здійснюється, які б були опосередковані 

трудовою діяльністю. Повноваження суб’єктів запровадження та 

застосування офіційних нагород чітко визначені, пов'язані із реалізацією 

публічно-владних повноважень. Цілком логічно, що мова йде про відносини, 

які регулюються нормами публічного права. Однак, з огляду на те, що 

офіційне нагородження і в аспекті впровадження, і в аспекті застосування, 

пов’язане із повноваженням Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, виникає питання приналежності цих норм права 

до внутрішньо-ієрархічної структури системи права України. З огляду на 

вищезазначений предмет однозначно визначитися не можна, бо в наявності 

можливе місце нагородного права (і як елементу системи конституційного, і 

як елементу системи адміністративного права). Тим не менш, цілком можна 

вести мову про унікальність предмету регулюючого впливу з боку 

нагородного права, яка полягає в тому, що це тільки відносини щодо 

впровадження нагород як атрибуту держави для відзначення заслуг осіб 

(колективів) перед державою, суспільством, нагородної процедури (певного 

алгоритму дій, залучення суб’єктів, прийняття підсумкового рішення тощо), 

а й гарантування певного статусу (особливого) особи, щодо якої нагороду 

застосовано (вручення, якщо передбачено, вручення урочисте нагороди, 

надання пільг, переваг, запровадження відповідальності за незаконні дії 
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щодо нагород тощо). Саме таке поєднання відносин істотно розширює сферу 

регулюючого впливу нагородного права, а отже й впливає на його місце в 

системі національного права. З огляду на метод правового регулювання, слід 

зазначити, що в наявності розмаїття таких, серед яких: імперативний (щодо 

вимог стосовно процедури, підстав, кандидатур, дотримання строків тощо), 

диспозитивний (залучення громадськості, застосування норм по аналогії), 

рекомендацій та пропозицій. Важливість методу правового регулювання 

зумовлена тим, що він відіграє роль «формального (юридичного) критерію, 

адже сам суб’єкт ставить мету і обирає прийоми її досягнення» [54, с. 715]. 

Саме метод визначає порядок, нормативні підстави та юридичні факти, 

необхідні для виникнення прав та обов’язків або настання юридичної 

відповідальності; встановлює коло та правовий статус суб’єктів права, зміст 

та обсяг їх прав та обов’язків; використовує певні способи, що утворюють 

відповідний метод…; передбачає особливості процедур реалізації прав, 

обов’язків та відповідальності учасників відносин; … визначає 

функціональні особливості кожного елементу системи права…» [54, с. 715]. 

Стосовно нагородного права має місце прояв основних пріоритетних 

напрямків модифікації методу правового регулювання, які знаходять прояв 

щодо будь-яких галузей системи права та права в цілому. Враховуючи 

«тісний» зв'язок нагородного права із адміністративним та конституційним 

правом, акцентуючи увагу на особливостях його предмету, сфери 

регулюючого впливу, цілком логічно мову вести про імперативний метод із 

впровадженням диспозитивних елементів, хоча, безперечно, вагомий 

відсоток інструментів впливу та суб’єктів правовідносин пов'язаний саме із 

ресурсом імперативного методу, що є цілком зрозумілим, бо мова йде про 

атрибут держави, а отже використання цього атрибуту в умовах домінування 

диспозитивних засад регулювання мати місце не може. Отже, про «сувору» 

імперативність мова взагалі не йде, тим не менш, впровадження 

диспозитивного методу здійснюється поряд із «винятковими» сферами 

імперативно-правового регулювання. Таке диспозитивне «втручання» є 



102 

характерним для сучасного адміністративно-правового регулювання, 

пов’язаного із докорінним переглядом його функціонального призначення 

(наприклад, роботи В. Юровської). Більше того, з огляду на превалювання у 

суб’єктному складі відповідних правовідносин щодо застосування офіційних 

нагород саме суб’єктів публічного адміністрування, все ж таки, доцільно 

вести мову про певне «тяжіння» нагородного права до системи 

адміністративного права, хоча і неоднозначне. Більше того, це обумовлено 

тим, що нагородне право регулює відносини, які безпосередньо пов'язані 

саме із державними нагородами. 

Варто звернути увагу і на принципи нагородного права, яким при 

аналізі будь-якого елементу системи права приділяється підвищена увага. 

Слід одразу ж зазначити, що з огляду на розгляд нагородного права в якості 

елементу адміністративного права, цілком логічно, що принципи останнього, 

особливо загальногалузеві (загальні), є характерними і для нагородного 

права. Варто згадати фундаментальні роботи А. Пухтецької, П. Баранчика 

[67;68], присвячені сучасному доктринальному розумінню принципів 

адміністративного права, а отже й поширення на нагородне право й 

відповідного блоку загальних принципів. Аналогічні за змістом формулюють 

у своїх роботах принципи адміністративного права, які є характерними і для 

нагородного права, й інші вчені-адміністративісти, як-то: Т. Коломоєць [69, 

с. 46-52], авторський колектив підручника «Загальне адміністративне право» 

[70, с. 74-95], підручника «Адміністративне право України. Повний курс» 

[35, с. 39-50], навчального посібника «Адміністративне право України» [71, 

с. 5-6]. Одночасно варто пам’ятати, що нагородне право має й специфічні 

засади свого існування і тому варто вести мову і про специфічні принципи 

саме нагородного права, які, нажаль, у вітчизняній правовій науці досліджені 

лише фрагментарно (наприклад, лише деякі роботи Н. Гущиної, 

Д. Коритько). Так, зокрема, Д. Коритько пропонує власний перелік 

принципів нагородного права, серед яких: «принцип законодавчого 

закріплення; принцип персоніфікації та особливості заслуг у відзначенні; 
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принцип добровільності заслуженого діяння і отримання; принцип 

стабільності, наступності, спадковості; принцип універсальності; принцип 

одноразовості; принцип поступовості нагородження; принцип ранжування; 

принцип гарантування державою; принцип нелімітовості нагородження» [6, 

с. 94-96], які визначаються «основними» й кілька «додаткових», серед яких: 

«урочистості вручення нагороди; принцип багаторівневості подання до 

нагородження; принцип можливості вислужного відзначення деякими 

нагородами; принцип меншої значимості медалей перед орденами тощо» [54, 

с. 97]. Тим не менш, цілком можна запропонувати їх наступний перелік, а 

саме:  

а) принцип законодавчої регламентації, сутність якого полягає в тому, 

що саме законодавчим актом закріплюється як визначення, так і видове 

розмаїття і ієрархічне розташування нагород. Варто зазначити, що «базовий» 

законодавчий акт, а саме: Закон України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди України» закріплює положення про те, що «державні нагороди 

встановлюються виключно законами України» (п. 2 ст. 1 Закону). У цьому ж 

Законі зазначається, що Президент України затверджує «статут для звання 

Герой України та кожного ордену і положення – для всіх інших державних 

нагород» (ст. 4 Закону). Отже, мова йде про те, що лише на рівні 

законодавчого акту (і у цьому теж полягає відмінність нагороди від всього 

розмаїття стимулів, заохочень, переконань, відзнак тощо) можливим є 

впровадження нагороди, а вже на рівні підзаконного нормативно-правового 

акту – статусу нагороди, процедурних питань нагородження (і у цьому її 

відмінність від «відомчих», «урядових», «муніципальних» відзнак тощо); 

б) принцип універсальності, сутність якого полягає у розмаїтті 

нагород для відзначення різних осіб у різних сферах суспільного життя. 

Аналіз розділу ІІ «Державні нагороди» Закону України від 16.03.2000 р. 

«Про державні нагороди України» дозволяє стверджувати, що в наявності 

засади для нагородження індивідуальних осіб та колективів осіб (щодо 

Державних премій України), як громадян України, так і іноземних громадян, 
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за досягнення у різних сферах (як пов'язані із певною сферою діяльності, так 

і особливістю правового статусу тощо). Відсутні засади дискримінаційного 

підходу до врегулювання суспільних відносин, пов'язаних із нагородженням 

(як-то: лише члени королівської родини; представники чоловічої статі; 

особи, які досягли певного віку, тощо); 

в) принцип персоніфікації, сутність якого полягає у тому, що 

нагородження має суто персональний характер (висунення кандидатури, 

погодження, прийняття підсумкового документу пов’язане виключно із 

певною особою), іменний характер, видання Указу Президента України про 

нагородження певної особи, видача нагородних документів певній особі. 

Щоправда, єдиний виняток передбачений для такого різновиду державної 

нагороди як Державна премія України, якою може відзначатися авторський 

колектив, тощо; 

г) принцип особливості (винятковості) підстав нагородження, 

сутність якого полягає у наявності спеціальної підстави, а саме «заслуги» 

для нагородження особи. Відсутність норми-дефініції «заслуга» й 

використання різних словосполучень для її позначення («особливі заслуги», 

«вагомі результати», «героїзм», «подвиг» тощо) дещо ускладнює процес 

тлумачення та застосування, втім її «наднормовість», «понаднормовість», 

«унікальність», «винятковість» є домінуючими у її розумінні;  

д) принцип ступеневості нагород або ж ієрархічності нагород, що 

передбачає розміщення нагород у межах однієї системи нагород за певним 

критерієм. Стосовно законодавства України, цей принцип полягає у тому, що 

нагороди розміщенні залежно від їх значущості у системі нагород. Хоча цей 

спосіб закріплення ієрархічності нагород є «домінуючим», проте він є не 

єдиним, а отже цілком можна вести мову про ще кілька т.зв. 

«альтернативних» способів, серед яких: «статутна значимість» або ж 

статутне закріплення нагород і для з’ясування ієрархічності нагород 

необхідним є звернення саме до статутів; статус «колізійних» або ж 

«конфліктуючих» нагород (згідно з цим принципом «вищою вважається та 
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нагорода, яка впроваджена т.зв. «пізнішим» законом») [5, с. 83-84;6, с. 86]. 

Не варто забувати і про т.зв. «історичні» засади визначення ієрархії нагород, 

а саме часу її впровадження, прив’язаних до важливих подій суспільно-

політичного життя. У нагородній практиці зарубіжних країн поширеною є й 

ієрархія нагород залежно від того нормативно-правового акту, яким вона 

впроваджена. Тобто, взаємозв’язок простежується із ієрархією нормативно-

правових актів держави. Ну і, безперечно, слід згадати про принцип ієрархії 

нагород за правилами їх носіння («вище», «нижче», «важливі», «менш 

важливі» тощо; 

е) принцип наступності, спадковості, сутність якого полягає у 

сприйнятті «нагородних традицій» у формуванні відповідних правил 

поведінки і щодо самих нагород, і щодо правил нагородження (із акцентом 

на особливості історії, важливі історичні події, історичні постаті, назви 

нагород та їх різновидів тощо). Окрім того, сприйняття тих фактів реалізації 

прав осіб, нагороджених до проголошення незалежності України, 

збереження пільг, переваг як прояву блага нагородження, що є проявом 

«спадкоємності нагород як одного із базових принципів світової нагородної 

спадщини» [6, с. 95]; 

є) принцип поступовості, або ж його ще можна назвати принципом 

«зростання». Його сутність полягає у тому, що використання ресурсу 

системи нагород у державі відбувається за алгоритмом «від меншої до 

більшої» [6, с. 95]. І у цьому аспекті важливою є ієрархія нагород у системі 

нагород (нормативно закріплений перелік), а також «внутрішня» їх 

ступеневість. Це передбачає правила поведінки, згідно з якими нагорода 

застосовується у «ступеневому розподілі» (від ІІІ до І ступеню), а у межах 

системи нагород («знизу вверх» у нормативно-закріпленому переліку), 

неможна нагородити деякими видами нагород осіб, якщо вони не мають 

державних нагород (наприклад, це правило передбачено для Ордену князя 

Ярослава Мудрого), важливим є дотримання «часового цензу» або ж 

«періодичності» (для нагород – не раніше, ніж через три роки з моменту 
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попереднього нагородження, для почесного звання «народний» – не раніше, 

ніж через десять років з дня присвоєння почесного звання «заслужений» 

тощо). Принцип «зростання» є характерним як для врегулювання 

нагородних відносин в цілому (щодо всієї системи нагород), так і щодо 

окремих різновидів елементів системи нагород (наприклад, щодо орденів); 

ж) принцип «за одну й ту ж заслугу лише одна нагорода» або ж «не 

можна нагородити за одну заслугу одну й ту ж особу двічі» й у домовлення 

до цього одну особу двічі однією і тією ж нагородою відзначити неможна, 

про це зазначено в статутах та положеннях про види окремих нагород. 

Безперечно, у межах реалізації принципу «зростання» можна 

використовувати ресурс т.зв. «ступеневих нагород». Решта ж нагород не 

може «дублюватися» щодо однієї і тієї ж особи; з) принцип добровільності, 

диспозитивності, сутність якого полягає у самостійному рішенні особи 

здійснити «наднормоване», «особливе», «заслужене», «виняткове» діяння 

(перший етап щодо формування підстав для нагородження) та щодо 

отримання нагороди (другий етап). Особа може відмовитися від нагороди (і 

у світовій нагородній практиці такі випадки були). Отже, ця добровільність 

особи, щодо якої здійснюється нагородження, як стосовно заслуги як 

підстави для нагородження, так і отримання нагороди, й обумовлює 

«специфіку» нагородних правовідносин. Держава не може примусити особу 

вчинити таке діяння або ж отримати нагороду. Цей принцип не варто 

плутати із принципом гарантування з боку держави забезпечити правові 

наслідки нагородження; 

і) принцип гарантування з боку держави забезпечити правові наслідки 

нагородження (дотримання процедури вручення, видачі необхідних 

документів, виплати, якщо передбачено, певних грошових сум, встановлення 

доплат, пільг тощо). «Базовий» закон про державні нагороди України 

закріплює основні, загальні положення щодо гарантування таких наслідків, а 

вже в інших нормативно-правових актах деталізуються ці положення, в т.ч. й 

щодо процедурних питань. Наступним принципом варто визнати  
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ї) принцип справедливості, сутність якого полягає у своєчасності, 

співмірності, об’єктивності реагування держави у вигляді нагороди на 

заслужену поведінку особи (колективу). Забезпечити дотримання цього 

принципу можливо в тому числі й із використанням ресурсу «нагородних 

цензів», «нагородних лімітів», залучення громадськості до всіх стадій 

нагородження, висвітлення результатів нагородження у засобах масової 

інформації тощо. У сукупності ці принципи взаємодоповнюють один одного 

й формують спеціальні принципи нагородного права. 

З огляду на джерела як ознаку самостійного елементу системи права 

щодо нагородного права варто зазначити таке. У цьому аспекті важливості 

набуває питання місця і ролі нагородного законодавства у системі 

законодавства України. Елементи останньої в аспекті структурованості, 

способу організації нормативно-правових актів набувають певного значення 

з огляду на «вертикальну, горизонтальну та функціональну структуру» [54, 

с. 711]. Слід зазначити, що нагородне законодавство в системі законодавства 

цілком можна розглядати в аспекті вертикальної або ж ієрархічної 

структури, бо в наявності і Закон України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди України» і ціла низка підзаконних актів з врегулювання окремих 

питань нагородної процедури, статусу офіційних нагород тощо (наприклад, 

Указ Президента України від 19.02.2003 р. № 138 / 2003 «Про Порядок 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України», 

Указ Президента України від 29.06.2001 р. № 476 / 2001 «Про почесні звання 

України», Указ Президента України від 18.08.2005 № 1177 / 2005 «Про 

вдосконалення нагородної справи в Україні» тощо). Отже, цілком логічним є 

їх розташування за юридичною силою і у цьому аспекті вони розпорошені у 

всій системі законодавства України. Цілком можливим є й розгляд 

нагородного законодавства у аспекті горизонтальної структури за 

інститутами впровадження та застосування офіційних нагород, за 

спрямованістю на врегулювання матеріальних та процедурних, регулятивних 

та охоронних відносин (наприклад, Положення про почесні звання України, 
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затверджене Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476 / 2001). 

Отже, знову ж таки має місце розпорошеність нагородного законодавства у 

всій системі законодавства України. Можливою є й характеристика 

нагородного законодавства у системі законодавства України в аспекті 

функціонування її структури, а отже й знову має місце розпорошеність 

нагородного законодавства, бо в наявності як «первинні (які впроваджують 

новації вперше), так і вторинні (ті, що доповнюють) нормативно-правові 

акти» [54, с. 711]. Все це свідчить про те, що нагородне законодавство 

займає своє чільне місце в системі законодавства України й при всій його 

багатоманітності та розпорошеності у її структурі є прикладом того, коли 

співвідношення системи права і системи законодавства в аспекті їх 

елементів нагородного права і нагородного законодавства має наступну 

форму – «галузь законодавства існує без галузі права» [54, с. 713], нагородне 

право – не є галуззю права, бо не має достатніх для цього ознак, проте 

нагородне законодавство цілком можна розглядати (з огляду на вертикальну, 

горизонтальну та функціональну структуру) в якості галузі національного 

законодавства, а отже й, відповідно, визначити його місце і роль у системі 

законодавства України. На сьогоднішній день немає єдиного кодифікованого 

акту, який би об’єднав всі норми права, покликані регулювати суспільні 

відносини, безпосередньо пов'язані із впровадженням та застосуванням 

офіційних нагород. Незважаючи на те, що проблематика єдиного 

кодифікованого акту – Нагородного кодексу України – неодноразово 

піднімалася вченими-юристами (наприклад, роботи Ш. Гаджиєвої), втім і до 

цього часу його немає. Наявність значної кількості різноманітних 

нормативно-правових норм, в яких розпорошені норми права, покликані 

регулювати суспільні відносини, безпосередньо пов'язані із впровадженням 

та застосуванням офіційних нагород, не дозволяє вести мову, поряд з 

самостійним предметом та галузевим методом правового регулювання, про 

нагородне право як самостійну галузь права в системі права України. 

Стосовно інституту права, навіть з акцентом на існування складних (тобто 
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тих, які формуються за рахунок субінститутів) інститутів [66, с. 15], варто 

стверджувати, що, все ж таки, стосовно нагородного права в наявності 

«переростання» за межі його ознак (однорідність, автономія, цілісність, 

загальна мета та специфічність термінології), а отже й порушення питання 

про певне «проміжне» місце між галуззю, якою не є нагородне право, та 

інститутом, яким також не є нагородне право. З огляду на загальновизнані 

положення теорії права, підгалузь є тією «проміжною» ланкою між 

інститутом та галуззю права. Проте, підгалузь – це, все ж таки, «об’єднання 

взаємопов’язаних інститутів, що формуються у межах однієї галузі права» 

[66, с. 15], а, як вже зазначалося, специфіка сфери його регулюючого впливу, 

суб’єктного складу не дозволяє однозначно вести мову про галузеву його 

належність, отже, воно не є і підгалуззю будь-якої «традиційної» галузі 

права, а займає місце підгалузі публічного права. 

Одночасно немає і підстав вести мову про інституціональний 

характер відповідної сукупності норм права, враховуючи сферу їх 

регулюючого впливу та характер відповідних суспільних відносин. Цілком 

логічним вбачається для з’ясування ролі і значення нагородного права у 

системі права України, використати новітні доктринальні підходи щодо 

розуміння системи права в цілому [66, с. 9-11]. А саме: з’ясувати місце і роль 

нагородного права з огляду на розгляд системи права України в аспекті її 

поділу на: матеріальне та процедурне; регулятивне та охоронне; публічне і 

приватне. Так, зокрема, публічним правом вважається «підсистема права, яка 

регулює відносини, пов'язані з діяльністю публічної влади (держави та 

місцевого самоврядування). Воно пов’язане із реалізацією загального 

інтересу суспільства, який спирається на підтримку і захист (публічний 

інтерес)» [66, с. 12]. Аналіз норм нагородного права дозволяє із упевненістю 

стверджувати, що вони пов'язані як із діяльністю зазначених суб’єктів, так й 

із реалізацією публічного інтересу, а отже його цілком логічно вважати 

елементом публічного права. Враховуючи загальновизнані положення теорії 

права щодо різновидів норм права, які формують публічне право [72, с. 145; 
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66, с. 12], цілком можна стверджувати, що норми права – це норми, які 

покликані регулювати «… відносини, пов'язані з діяльністю держави та 

місцевого самоврядування, що виникають між суб’єктом владних 

повноважень та іншими суб'єктами права; між самими суб'єктами владних 

повноважень; між іншими суб'єктами права, якщо вони стосуються 

діяльності держави і місцевого самоврядування» право [66, с. 145]. Саме з 

огляду на специфіку всього розмаїття таких відносин щодо впровадження та 

застосування офіційних нагород, всі відносини предмету регулювання 

публічного права присутні. Це і дає підстави стверджувати, що в системі 

права України в аспекті її поліструктурності, поділу на публічне та приватне 

право, нагородне право – це елемент саме публічного права. Важливо 

звернути увагу і на інтереси як на ще одну ознаку, яку виокремлюють у 

правовій науці в аспекті виокремлення структурних елементів системи 

права, зокрема галузей права. Стосовно нагородного права в аспекті 

інтересів мову варто вести, насамперед, про публічний інтерес, і це є цілком 

зрозумілим з огляду на «базові» категорії, функціональне призначення, 

суб’єктний склад правовідносин. Нагорода як особливий різновид відзнаки, 

заохочення, переконання, що застосовується від імені держави головою 

держави за заслуги перед державою та суспільством невід’ємно пов’язана 

саме із публічним інтересом. Останній традиційно у правовій науці 

розглядається як «сукупність визнаних державою історично-усталених 

об’єктивно існуючих потреб, прагнень, цілей громадських обєднань, 

окремих соціальних груп, територіальних громад, суспільства, нації та інших 

учасників правовідносин, механізм реалізації й захисту якої визначається 

відповідно до чинного законодавства України» [73, с. 6]. У переважній 

більшості він розглядається як об’єкт правовідносин, інколи як їх предмет 

(наприклад, роботи С. Гончарука, В. Бевзенка, Т. Коломоєць, Є. Курінного), 

як мета діяльності суб’єктів публічної адміністрації (наприклад, роботи 

Н. Коваленко, Ю. Легези), як цінність права (наприклад, роботи В. Галунька, 

Р. Калюжного). В той же час, слушною є пропозиція Л. Золотухіної щодо 
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розгляду публічного інтересу у його «прив’язці» до: а) «цінностей», б) 

«потреб», в) «прагнень» [73, с. 25]. Дійсно, цілком логічним є розгляд 

публічного інтересу у зв’язку із цими поняттями, із розподілом їх залежно 

від «його стану», «його розвитку», або ж «від моменту його зародження й до 

моменту реалізації» [73, с. 25]. Так, зокрема, той інтерес, який формується 

зараз, він пов'язаний, насамперед, із «потребою»; той, що сформувався 

досить давно, проте є актуальним, сприйнятним і за сучасних умов, – 

визначається через використання «цінностей» (бо саме вони вже 

сформувалися й виступають «макетом» для формування правових приписів); 

а той, що формується із орієнтацією на майбутню перспективу, – це вже 

публічний інтерес, безпосередньо прив’язаний до «прагнень» [73, с. 25]. 

Цілком виправдано мову вести про «ретро», «сучасний» та «перспективний» 

публічний інтерес, який ототожнюється із «цінностями», «потребою» та 

«прагненням». Та поширюються ці положення на ту сукупність норм права, 

які регулюють відносини, безпосередньо пов'язані із впровадженням та 

застосуванням нагород, зокрема офіційних державних нагород. 

Беззаперечно, ці відносини пов'язані з публічним інтересом, вони 

зорієнтовані на визнання заслуженою поведінкою тих дій, які пов'язані із 

певними цінностями для держави та суспільства, підтримкою такої 

поведінки, визнання її «взірцевою», «заслуженою», «винятковою» й 

важливою для всього суспільства. Беззаперечно, що ця сукупність норм 

пов’язана з потребами реагування на такі «надзусилля» з боку осіб 

(колективів), наслідки яких є вагомими не для самих цих осіб (колективів) 

насамперед, а для суспільства в цілому. Реагування адекватного, 

своєчасного, співмірного. Для такого реагування на заслужені дії у різних 

сферах у різних проявах з боку різних осіб (колективів) і необхідною є 

сукупність норм права, яка визначає підстави, інструменти реагування 

(нагородний інструментарій), процедуру такого реагування. Отже, в 

наявності потреби суспільства й необхідність їх задоволення. Має бути 

законодавство, яке передбачає відзначення заслуженої поведінки осіб 



112 

(колективів), зміни їх правового статусу, забезпечення адекватності, 

своєчасності, співмірності відзнаки таких осіб (колективів) з їх діяння, 

гарантування соціального престижу такої відзнаки. І, нарешті, в наявності й 

прагнення спонукання осіб (колективів) до аналогічної поведінки у 

майбутньому, забезпечення конкретного спонукання вже відзначених 

(нагороджених) осіб до такої ж поведінки у майбутньому, одночасно 

забезпечення й загального спонукання, а саме будь-яких осіб, з урахуванням 

прикладу тих осіб, які вже нагороджені. Прагнення забезпечити існування 

такого нагородного інструментарію, його соціального престижу й 

гарантування з боку держави. 

Розгляд публічного інтересу стосовно нагородного права має 

відбуватися з урахуванням ознак такого інтересу. Незважаючи на розмаїття 

підходів до формулювання кількості та назв таких ознак, можна 

запропонувати «базовий» набір таких ознак, а саме: «історична 

обумовленість, доцільність, корисність, об’єктивна ситуативність, 

нормативна визначеність, інституційність, доступність форм реалізації» [73, 

с. 13]. Варто проаналізувати їх з акцентом на специфіку саме нагородного 

права. Так,  

а) історична зумовленість знаходить прояв у досить тривалій генезі 

відзнак з боку суспільства, держави, заслуженої поведінки, трансформації 

нагородного інструментарію та нагородної процедури і навіть Концепція 

вдосконалення нагородної справи в Україні, схвалена Указом Президента 

України від 18.08.2005 № 1177 / 2005, безпосередньо зазначає про 

формування нагородної справи України «на основі історичної національної 

нагородної спадщини» [57]. З давніх давен сформувалися цінності, пов'язані 

із «заслуженою» поведінкою, престижем нагороди, особливим статусом 

нагородженої особи тощо; 

б) доцільність, яка також притаманна й сфері впровадження та 

застосування нагород у реалізації публічного інтересу для спонукання осіб 

до максимальної концентрації своїх зусиль, добровільного вчинення 
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«вагомих», «особливих», «видатних» діянь, «подвигів», «прояву мужності» 

тощо й упевненості цих осіб у гарантованості відзнаки їх зусиль з боку 

держави, набуття особливого правового статусу;  

в) корисність, яка полягає у впровадженні інституту нагород, 

інституту нагородження як реакції держави на заслужену поведінку із 

використанням атрибуту держави, а отже й постійного престижу, соціальної 

значимості цього атрибуту, його значення для врегулювання суспільних 

відносин як матеріальних, так і процедурних; 

г) нормативна визначеність також має місце, враховуючи той 

законодавчий масив, який на сьогоднішній день регулює відносини, 

безпосередньо пов'язані із впровадженням та застосуванням нагород як 

атрибуту держави, й безпосередньо пов'язаних із закріпленням мети 

існування нагородного інструментарію для задоволення публічного інтересу; 

д) об’єктивна ситуативність цілком знаходить прояв у впроваджені 

нових нагород (орден героїв Небесної Сотні), у реформуванні нагородної 

справи із обґрунтуванням конкретних пріоритетів, спрямованих на 

задоволення саме публічного інтересу – престижу, значимості, довіри тощо 

(кількісне зменшення, нагородні цензи тощо);  

е) доступність форм реалізації, що передбачає прозору, спрощену, 

достатньо просту процедуру подання кандидатури на нагородження, 

розмаїття нагород, в т.ч. й їх ступеневість, ієрархічність, активне залучення 

громадськості, відсутність дискримінаційних «маркерів» тощо. Тобто, в 

наявності всі ознаки, притаманні публічному інтересу, а це в свою чергу, 

дозволяє вести мову про орієнтацію сукупності норм права, безпосередньо 

пов'язаних із впровадженням та застосуванням нагород, на реалізацію та 

захист публічного інтересу, що є характерним для структурного елементу 

системи права, в данному випадку елементу, який входить до структури 

публічного права, отже нагородне право є публічним, враховуючи 

притаманність «базової» категорії останнього. 
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Одночасно може виникнути питання і про приватні інтереси осіб, які, 

за заслуги перед державою і суспільством, підлягають нагородженню, а отже 

і про їх приватні інтереси. Однак це питання варто розглядати не з позицій 

саме приватних інтересів відповідних осіб, а саме суб’єктивних публічних 

прав, які в данному випадку знаходяться у безпосередньому зв’язку з 

публічним інтересом і у цьому, знову ж таки, специфіка нагородного права. 

Тим більше, це питання актуалізується в умовах існування непоодиноких, на 

жаль, джерел, в яких публічний інтерес розглядається як сукупність 

інтересів певних індивідів. Так, наприклад, автори підручника 

«Адміністративне право України. Повний курс» під публічним інтересом 

розуміють «не що інше ніж «сукупність приватних інтересів» [35, с. 23], 

щоправда у подальшому уточнюють, що «на певному етапі розвитку 

суспільства певна сукупність приватних інтересів за законами діалектики … 

переростає у публічний інтерес» [74, с. 12] [35, с. 23], «публічний інтерес – 

тобто інтерес певної спільноти, народу тощо» [35, с. 24]. І тут варто їх 

підтримати у тому, що публічний інтерес не є простою сукупністю 

приватних інтересів, а є «… важливими цінностями (потребами), які 

встановлюються і забезпечуються як об’єкт правового регулювання і 

захисту» [35, с. 24-25]. Отже, повертаючись до взаємозв’язку публічного 

інтересу і суб’єктивних публічних прав, варто зазначити наступне. Їх, 

безперечно можна розглядати у взаємозв’язку, проте обов’язковим є їх 

розмежування. Оскільки «суб’єктивні публічні права – це вид і міра 

нормативно визначеної можливої поведінки окремих осіб – учасників певних 

правовідносин» [73, с. 15], «гарантування дотримання прав, свобод і 

законних інтересів приватних осіб, набуття ними статусу учасників 

правовідносин, завдяки чому у них виникає можливість за власною 

ініціативою вступати у такі відносини із суб'єктами владних повноважень і 

вимагати від них певної моделі взаємовідносин» [73, с. 16]. І це дає 

можливість сформулювати висновок про те, що саме суб’єктивне публічне 

право, завдяки реалізації якого особа стає учасником правовідносин (в т.ч. й 
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нагородних), є тією «сполучною ланкою», завдяки якій реалізується 

публічний інтерес із участю певних приватних осіб. Варто погодитися із Л. 

Золотухіною у тому, що «реалізація суб’єктивних публічних прав сприяє 

забезпеченню задоволення публічного інтересу як об’єкта адміністративно-

правових та адміністративно-процесуальних правовідносин» [73, с. 16]. І це 

у повній мірі є характерним і для нагородного права. Саме за наявністю цієї 

ознаки нагородне право можна розглядати як складову публічного права (в 

аспекті поділу права на приватне та публічне). А в аспекті узагальненого 

розуміння публічного інтересу його цілком виправдано вважати його 

різновидом щодо реалізації інтересу існування атрибуту держави для 

відзначення осіб за «особливі», «виняткові», «важливі» досягнення, 

«особливі» вчинки, геройські дії тощо. 

Погляд на систему права в аспекті його поділу на підсистеми, 

безпосередньо зорієнтовані на визначення правил поведінки та порядку їх 

реалізації, актуалізує питання з’ясування місця нагородного права в аспекті 

поділу права на матеріальне та процедурне, «право суті» та «право форми». 

Якщо матеріальне право зорієнтоване на визначення правил поведінки 

«шляхом встановлення прав та обов’язків суб’єктів права» [66, с. 13] й в 

аспекті нагородного права це знаходить прояв у впроваджені системи 

офіційних нагород, підстав, їх статусу, опису тощо. Процедурне право 

визначає послідовність дій, які є необхідними для того, щоб застосувати 

офіційну нагороду (стадії, їх зміст, повноваження суб’єктів, строки, 

результат тощо). 

Саме в аспекті процедурної складової нагородного права й вбачається 

«зв'язок» його із адміністративно-процедурним правом як підгалуззю 

адміністративного права. Врегульована послідовність дій суб’єктів публічної 

адміністрації (як правило, щодо всіх відомчих, галузевих офіційних нагород 

і навіть на стадіях погодження стосовно державних нагород) й представляє 

собою різновид адміністративної процедури – нагородну процедуру. Аналіз 

проектів єдиного кодифікованого адміністративно-процедурного кодексу 
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(Адміністративно-процедурного кодексу України, Кодексу про 

адміністративні процедури, Закону України «Про адміністративну 

процедуру» тощо) свідчить про те, що нагородній процедурі відводиться 

окреме місце задля уніфікації засад відповідної діяльності. Що, знову ж таки, 

підтверджує «зв’язок» нагородного права саме із адміністративним правом, 

а, якщо бути абсолютно точним, із його підгалуззю – адміністративно-

процедурним правом (наприклад, роботи С. Ківалова, Л. Біли-Тіунової, 

А. Школика, О. Миколенка, О. Кузьменко тощо). 

Тобто в аспекті процедурного права нагородне право привертає увагу 

саме як послідовність дій всіх суб’єктів нагородних правовідносин, які 

зорієнтовані на практичну реалізацію офіційного нагородження. Аналіз норм 

нагородного права свідчить про органічне поєднання як матеріальних, так і 

процедурних приписів у нормативно-правових актах, навіть у межах одного 

акту має місце таке поєднання (наприклад, Закон України від 16.03.2000 р. 

«Про державні нагороди в України» містить одночасно і матеріальні норми 

права (наприклад, види, визначення, ієрархія державних нагород), і 

процедурні (положення, що регламентують послідовність певних дій, 

починаючи з ініціювання нагородної процедури й аж до підсумкового 

рішення, позбавлення нагороди щодо) [33, с. 71-82]. Якщо стосовно 

приналежності нагородного права до публічного жодних альтернатив немає. 

Стосовно ж того, нагородне право є матеріальним чи процедурним, 

відповідь буде дещо іншою, а саме: нагородне право є одночасно і 

матеріальним, і процедурним, бо містить відповідні норми права. Таку 

позицію поділяють всі вчені-юристи, які досліджують проблематику 

нагородного права. Так, наприклад, Є. Трофімов зазначає, що «нагородне 

право містить матеріальні та процедурні (він зазначає «процесуальне», хоча, 

все ж таки, доцільно використовувати термін «процедурні») 

адміністративно-правові норми, які регулюють офіційні нагороди та 

нагородне провадження. Єдність такого регулювання визначається тим, що 

всі офіційні нагороди … є засобом публічного управління й застосовуються 
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у загальній … формі нагородного провадження» [5, с. 10]. Його підтримує й 

А. Майдебура, безпосередньо не зазначаючи про таке поєднання, однак із 

акцентом під час аналізу проблеми «значного масиву» процедурних 

приписів [20, с. 13]. Про таке ж поєднання зазначається у роботах 

М. Титаренко, а також у колективній роботі «Заохочення у службовому 

праві» [33, с. 71-82]. 

І, нарешті, в аспекті поділу права на регулятивне та охоронне як його 

підсистеми й визначення у цьому поділі місця нагородного права, слід 

зазначити наступне. Якщо регулятивне право зорієнтоване на визначення 

моделей поведінки («позитивної поведінки») суб’єктів нагородних 

правовідносин, що знаходять прояв у впровадженні офіційних нагород, їх 

ієрархії, статусу, процедури застосування, й розпорошення у чисельних 

нормативно-правових актах, охоронні ж норми безпосередньо пов'язані із 

«негативним» елементом змісту всього нагородного права, а саме із мірами 

реагування з боку держави на порушення норм нагородного права. Слід 

зазначити, що засади відповідальності за порушення нагородного права 

також розпорошені у різних деліктних нормативно-правових актах й 

передбачають негативне реагування з боку уповноважених суб’єктів 

публічної адміністрації за вчинення протиправних діянь. Так, наприклад, 

згідно із Законом України від 06.06.2019 р. «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, 

незаконне носіння військового одягу, наругу над місцем поховання 

захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших 

осіб» було внесено зміни зокрема до КпАП України й ст. 186-1 викладено у 

новій редакції під назвою «Незаконні дії щодо державних нагород» [75]. 

Відповідні положення містяться у КК України. Це дає підстави 

стверджувати, що нагородне право у системі права України в аспекті її 

поділу на підсистеми регулятивного та охоронного права займає особливе 

місце завдяки поєднанню і регулятивних, і охоронних норм права, що у 
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сукупності із іншими підходами до з’ясування специфіки нагородного права 

й обумовлює його унікальність. 

І, нарешті, доцільно було б здійснити погляд на нагородне право в 

розрізі багаторівневості його структури. Як вже зазначалося неодноразово, 

нагородне право – це сукупність норм права, які визначають моделі 

поведінки суб’єктів, процедуру її здійснення, визначення, ієрархію, опис, 

статус офіційних нагород, відповідальність за порушення встановлених 

приписів, а отже цілком можливою є його структурний поділ на елементи і 

виокремлені сукупності норм права та самі норми права [76, с. 86]. Оскільки 

нагородне право не є самостійною галуззю права із притаманними останній 

ознаками, й одночасно «переросло» ознаки інституту права, цілком можна 

було б вести мову про можливість виокремлення у структурі нагородного 

права інститутів нагородного права та норм нагородного права. До 

інститутів нагородного права (з акцентом на однорідність відносин 

регулювання, автономію, цілісність, загальну мету, особливу термінологію) 

можна було б віднести, наприклад, інститут державних нагород, інститут 

нагородного провадження тощо. Тим самим виокремивши певні різновиди 

таких інститутів, які виділяються залежно від змісту суспільних відносин. 

Щоправда, цілком можна було б вести мову і про виокремлення у 

нагородному праві інституту регулятивного (наприклад, нагородної 

процедури) та охоронного (наприклад, інституту адміністративної 

відповідальності за порушення норм нагородного права) залежно від їх 

функціонального призначення. Окрім того, з акцентом на безпосередній 

предмет правового регулювання, у нагородному праві можна виділити 

інститут впровадження офіційних нагород та інститут нагородної процедури. 

Як прояв застосування офіційних нагород. В той же час, кожна окрема 

«клітинка» нагородного права, припис – це норма нагородного права (норма-

дефініція, норма-принцип тощо). Важливо з’ясувати «базові» доктринальні 

підходи щодо розуміння новітньої системи права. Велика українська 

юридична енциклопедія визначає систему права як «… соціально 
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обумовлену, структуровану сукупність взаємопов’язаних правових норм і 

принципів, згрупованих за відповідними критеріями у різнорівневі 

об’єднання, яка відображає внутрішню будову права» [54, с. 713]. Отже, 

акцент у визначенні зроблено на структуру права, «певну сукупність 

елементів, які утворюють певну цілісність права, демонструють його чітку 

структуру і взаємопов’язаність, взаємодія яких здатна забезпечити 

виконання правом його функцій – підтримання порядку та гарантування 

свободи» [54, с. 713]. Традиційно система права розглядається в аспекті її 

поліструктурності, розподілу на галузі, підгалузі, інститути, норми права. 

Проте, у зв’язку із появою нових правовідносин, а отже й нових сукупностей 

правових норм, виникає питання перегляду структури системи права 

України, нового підходу до виділення у ній правових утворень з 

урахуванням реалій нормотворення та правозастосування. Саме тому 

важливості набувають питання місця і ролі у системі права України 

сукупності правових норм, які регулюють всі суспільні відносини, пов'язані 

із впровадженням та застосуванням офіційних нагород, її місце в системі 

елементів, які й формують систему права України. Більше того, питання 

систематизації національного законодавства із виокремленням різних її 

форм, а отже й прийняттям нових систематизаційних нормативно-правових 

актів також актуалізує питання нагородного права, зокрема в аспекті 

розробки та прийняття Нагородного кодексу України (Кодексу про 

нагороди, Кодексу про офіційні нагороди тощо), поряд із цілою низкою 

новаційних актів, як-то: Службового кодексу [43, с. 23], Освітнього 

(Освітянського кодексу [46, с. 25], Медичного кодексу [77, с. 23] та ін. 

Порушення питання про можливість розробки і прийняття відповідного 

кодифікованого акту як різновиду систематизаційного акту також додатково 

підкреслює певну трансформацію ролі і місця сукупності норм права, що 

регулюють відносини, пов'язані із впровадженням та застосуванням 

офіційних нагород, у системі права України, а отже й актуалізують питання 

з’ясування цього місця і ролі. Важливо констатувати, що неможна 
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ототожнювати систему права й систему законодавства, а отже нагородне 

право та нагородне законодавство у них. Якщо система права – це, 

насамперед, сукупність правових норм, тоді як система законодавства – це 

«структурована сукупність взаємоузгоджених, чинних нормативно-правових 

актів, через яку норми права набувають формальної визначеності за 

допомогою діяльності суб’єктів нормотворення» [54, с. 710]. Не зважаючи на 

певну близькість цих правових явищ, все ж таки, їх неможна ототожнювати, 

бо система права – це «первинна категорія по відношенню до системи 

законодавства, у свою чергу, остання є формою виразу системи права…, 

вони співвідносяться як зміст і форма: система законодавства є зовнішнім 

виразом системи права, а система права є сутнісною характеристикою 

системи права. Також вони співвідносяться як причина та наслідок, оскільки 

система права є первинною по відношенню до системи законодавства» [54, 

с. 711]. Отже, окремо визначаємо роль і місце нагородного права у системі 

права України й нагородного законодавства у системі законодавства 

України. 

Доцільно зупинитися і на системі самого нагородного права, 

особливо в аспекті підвищеної уваги до системного питання у вітчизняній 

правовій науці (як щодо системи права України в цілому, так і щодо галузей 

зокрема). Систему нагородного права варто розглядати в аспекті поділу його 

на наступні складові: інститути, підінститути та норми («традиційний» 

підхід) й умовно виділені Загальна та Особлива частина або ж, з акцентом на 

«новаційні» підходи доктрини, – на Загальне нагородне право та Особливе 

нагородне право. Якщо перше включає норми, покликані визначати 

«нагороди», норми-дефініції щодо різновидів нагород, стосовно ієрархії 

нагород в системі останніх, їх ступеневий поділ, документи, які визначають 

статус нагороди, тоді як Особливе нагородне право цілком можна розглядати 

як сукупність процедурних норм права (подання документів для 

нагородження або ж ініціювання нагородної процедури, всі інші стадії, 

вручення нагороди, відмову від останньої, позбавлення останньої тощо). 



121 

Можна, беззаперечно, вести мову про виокремлення Особливого 

нагородного права як сукупності норм права, які регулюють відносини, 

пов'язані із особливостями окремих нагород та відзначення ними. За таких 

умов саме Особливе нагородне право фіксує ту специфіку, яка притаманна 

використанню ресурсу окремих нагород, відзначення окремих категорій осіб 

(колективів), а Загальне нагородне право об’єднує норми права, які 

регулюють відносини визначення, розмаїття нагород та засади нагородної 

процедури. 

Кожен із запропонованих варіантів є цікавим, бо розкриває 

унікальність нагородного права в цілому, яке охоплює і регулятивні, і 

охоронні норми, і матеріальні, і процедурні норми. Саме розуміння системи 

нагородного права і дозволяє з’ясувати особливість його місця в системі 

сучасного національного права як такого, що займає місце у поділі системи 

права на регулятивне і охоронне право – межове місце, бо включає такі 

норми; у поділі системи права на матеріальне і процедурне – також межове, 

бо знову ж має місце аналогічний варіант, а у поділі на публічне і приватне – 

це однозначно публічне право за всіма ознаками, які йому притаманні. 

Отже, акумулюючи все вищезазначене цілком можна вести мову про 

можливість і доцільність виокремлення у системі сучасного права України 

певної сукупності норм права, яку можна назвати нагородним правом. З 

урахуванням наявних фахових наукових напрацювань, нагородне право 

цілком можна вважати «новаційним» елементом системи права України 

(саме як окремого елементу), хоча норми права, які регулюють відносини, 

пов'язані із впровадженням та використанням нагород, формувалися 

протягом тривалого періоду, модифікувалися кількісно (зростала кількість) й 

якісно (змінювався їх зміст), а саме як певної виокремленої сукупності ці 

норми права набули ознаки останнім часом. Предметом нагородного права 

слід вважати суспільні відносини, безпосередньо пов'язані із впровадженням 

та застосуванням нагород як атрибуту держави для відзначення заслуг особи 

(колективу) перед державою, суспільством. Специфіка предмету обумовлює 
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формування нагородного права за рахунок поєднання регулятивних та 

охоронних норм права, матеріальних та процедурних норм права. Метод 

нагородного права безпосередньо пов'язаний із його предметом й 

відрізняється поєднанням «домінування» імперативно-правових засобів, 

прийомів, способів, дій та певними диспозитивними засадами регулювання 

стосовно окремих сфер регулюючого впливу [78, с. 133]. Щоправда, 

імперативні засади останнього все ж таки є домінуючими. Для нагородного 

права характерними є й принципи як основоположні засади його 

регулюючого впливу, серед яких цілком можна виділити: а) законодавчої 

регламентації; б) універсальності; в) персоніфікації; г) особливості 

(винятковості) підстав нагородження; д) ступеневості нагород; е) 

наступності, спадковості нагородних традицій; є) «зростання» 

(поступовості); ж) «за одну заслугу лише одна нагорода для особи»; з) 

добровільності вчинення заслуженої поведінки; і) гарантування правових 

наслідків нагородження; ї) справедливості. Всі принципи взаємопов’язані, 

доповнюють один одного й формують їх систему. 

Для нагородного права характерним є й публічний інтерес як 

«вектор» регулювання, що й зумовлює його приналежність до публічного 

права як складової відповідної підсистеми у системі права. Розгляд 

публічного інтересу (як «новітньої» ознаки складового елементу системи 

права) доцільним є не як сукупності приватних інтересів окремих осіб або ж 

інтересів приватних осіб, а в аспекті «прив'язки» до потреб, цінностей і 

прагнень держави, суспільства, які історично сформувалися є ситуативно 

об’єктивно існуючими, реалізація та захист яких визначається, 

забезпечується і гарантується державною. Його не варто ототожнювати із 

суб’єктивними публічними правами, реалізація яких сприяє задоволенню 

публічного інтересу. 

Не варто плутати нагородне право із нагородним законодавством як 

складовою системи законодавства України, як сукупності значної кількості 

актів різної юридичної сили, покликані регулювати відносини, пов'язані із 
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впровадженням та застосуванням нагород. Нагородне законодавство є 

зовнішньою формою існування нагородного права. Нагородне законодавство 

України є достатньо великим за кількісними показниками, різноманітним за 

видами актів, їх ієрархією, однак несистематизованим, а тим більше 

некодифікованим (як проявом «найвищої» форми систематизації 

законодавства), що впливає на нагородну практику, ускладнює її, створює 

передумови для суб’єктивного розсуду, а отже й актуалізує проблематику 

його систематизації. 

Визначаючи місце нагородного права в системі права України, слід 

враховувати таке: в аспекті поділу права на приватне та публічне – воно 

належить до публічного права, в аспекті поділу права на регулятивне та 

охоронне – є «змішаним», бо охоплює ці два види норм й регулює відповідні 

відносини й займає «межове» місце між ним, в аспекті поділу на матеріальне 

і процедурне – аналогічний варіант вирішення. В аспекті поділу системи 

права на елементи (галузі, підгалузі, інститути, норми), нагородне право, все 

ж таки, є підгалуззю, бо для самостійної галузі права воно не має всього 

унікального переліку ознак (виокремлено предмет із поєднанням сфер 

регулювання адміністративного та конституційного права), суто 

імперативно-диспозитивний (при превалюванні імперативних засад) метод, 

розпорошене численне законодавство без наявності кодифікованого акту 

(хоча нагородне законодавство можна розглядати як галузь національного 

законодавства), а також принципи і інтерес (публічний інтерес) як вектор 

регулювання, щоправда із поступовим формуванням ознак самостійної 

галузі права. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

1. Встановлено, що генезу дослідження нагородної системи як 

правового явища у вітчизняній правовій науці можна розглядати з акцентом 

на особливість розвитку самої правової науки. Якщо мова йде про незалежну 

Україну і про вітчизняну адміністративно-правову та й взагалі про правову 

науку, то і ґенезу дослідження певного явища у ній варто розглядати з 1991 

р. і до сьогодення. З урахуванням всього вищезазначеного, можна умовно 

виділити кілька етапів такої ґенези дослідження, а саме: 1) перший етап 

(1991-2000 р.р.), який варто пов’язувати із дослідженнями ресурсу 

нагородної системи, який базувався на «радянській» нагородній спадщині, й 

обґрунтуванням доцільності формування національної нагородної справи, з 

акцентом і на нагородну спадщину, і на урахування запитів суспільства щодо 

оновлення нагородної політики держави. У цей період не було 

фундаментальних фахових комплексних досліджень й пріоритет уваги 

вчених-юристів формувався на обґрунтуванні унікальності нагородної 

системи у її нагородному інструментарії; 2) другий етап (2000-2005 р.р.) 

пов’язаний із аналізом ресурсу нагородної системи держави, нагородної 

процедури, виокремленням проблемних питань правового регулювання. У 

цей період з’являються, як правило, роботи історико-правового змісту 

тематичного спрямування, а також порівняльно-правові тематичні роботи (із 

акцентом на досвід окремих зарубіжних країн); 3) третій етап (з 2005 р. й до 

цього часу), пов’язаний із поступовим посиленням спеціалізації дослідження 

питань правового регулювання нагородної справи, появою галузевих 

наукових робіт, які, з акцентом на галузеву особливість, містять положення 

щодо основного понятійного тематичного апарату, співвідношення 

нагородної справи із суміжними правовими поняттями (у різних варіаціях), а 

також організаційно-процедурних аспектів такої справи, виокремленням 

внутрішньогалузевих тенденцій дослідження, що сприяє посиленню засад 
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спеціалізації дослідження, проте й розпорошеності її результатів, 

зумовлюючи тим самим об’єктивну потребу їх акумулювання у межах 

нового внутрішнього галузевого вектору наукових досліджень. Генезу 

дослідження нагородної справи у вітчизняній правовій науці варто 

розглядати саме в аспекті поступового посилення спеціалізації наукового 

пошуку, виокремлення кількох напрямків (як загальноправового, так і суто 

галузевих, серед яких: конституційно-правовий, адміністративно-правовий 

та напрямок трудового права), при домінуванні конституційно-правового та 

адміністративно-правового, що цілком логічно пояснюється особливістю 

правової природи нагородної справи. З акцентом на галузеву специфіку, 

нагородна справа увагу вчених-конституціоналістів привертає в аспекті 

реалізації повноважень Президента України, узгодження засад правового 

регулювання нагородної справи із положеннями Конституції України, 

виокремлення нагородного права як новаційного елементу системи права 

України. В адміністративно-правовій науці характерним є поступове 

збільшення кількості вузькотематичних напрямків дослідження феномену 

нагородної справи у рамках пріоритетних галузевих векторів: 

інструментарію публічного адміністрування, методів адміністративного 

права, системи адміністративного права, джерел адміністративного права, 

організаційно-функціонального забезпечення публічного адміністрування. 

Концентрація уваги вчених-адміністративістів на дослідженні нагородної 

справи саме в аспекті вищезазначених векторів наукового галузевого пошуку 

дозволяє охопити всю унікальність її ресурсу, хоча й із розпорошенням 

результатів таких досліджень у численних роботах, присвячених 

комплексній проблематиці. Доцільним вбачається об’єднання таких 

результатів в межах окремого піднапрямку галузевих фахових наукових 

досліджень, що й дозволить сформувати оновлену доктрину 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

Умовно виділена періодизація ґенези дослідження феномену нагородної 

справи в Україні лише підтверджує доцільність збереження спеціалізації 
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наукового дослідження й виокремлення окремого тематичного її 

піднапрямку. 

2. Запропоновано авторське визначення нагородної справи як 

регламентованої нормами права історично сформованої з урахуванням 

нагородних традицій офіційної публічної діяльності, безпосередньо 

пов’язаної із впровадженням та застосуванням державних нагород за заслуги 

особи (колективу осіб) перед державою, українським народом, а також 

реалізацією гарантій такої діяльності. Таку діяльність умовно варто поділяти 

на дві складові: основну (безпосередньо пов’язану із впровадженням та 

застосуванням державних нагород) та додаткову (організаційне, 

матеріально-технічне, інформаційне забезпечення такої діяльності). 

Нагородну справу варто розглядати як елемент єдиного тематичного 

суміжного понятійного ряду, відмежовуючи від нагородної системи 

держави, системи нагород, нагородної політики, нагородної практики, 

нагородних традицій, нагородної культури, нагородної ідеології, нагородної 

процедури, нагородної юстиції та нагородних матеріалів (нагородних 

документів), нагородного права, нагородного законодавства. Враховуючи її 

тісні зв’язки з іншими нагородними явищами, нагородну справу варто 

розглядати в якості складової нагородної системи України. Запропоноване 

визначення варто використовувати як у наукових дослідженнях з 

проблематики нагородного права, так і закріпити в якості норми-дефініції, 

упорядкувавши тим самим понятійний термінологічний апарат й усунувши 

передумови для помилкового ототожнення суміжних нагородних явищ. 

3. Обгрунтовано можливість і доцільність виокремлення у системі 

сучасного права України певної сукупності норм права, яку можна назвати 

нагородним правом. З урахуванням наявних фахових наукових напрацювань, 

нагородне право цілком можна вважати «новаційним» елементом системи 

права України (саме як окремого елементу), хоча норми права, які 

регулюють відносини, пов'язані із впровадженням та використанням 

нагород, формувалися протягом тривалого періоду, модифікувалися 
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кількісно (зростала кількість) й якісно (змінювався їх зміст), а саме як певної 

виокремленої сукупності ці норми права набули ознаки останнім часом. 

Предметом нагородного права слід вважати суспільні відносини, 

безпосередньо пов'язані із впровадженням та застосуванням нагород як 

атрибуту держави для відзначення заслуг особи (колективу) перед 

державою, суспільством. Специфіка предмету обумовлює формування 

нагородного права за рахунок поєднання регулятивних та охоронних норм 

права, матеріальних та процедурних норм права. Метод нагородного права 

безпосередньо пов'язаний із його предметом й відрізняється поєднанням 

«домінування» імперативно-правових засобів, прийомів, способів, дій та 

певними диспозитивними засадами регулювання стосовно окремих сфер 

регулюючого впливу. Щоправда, імперативні засади останнього, все ж таки, 

є домінуючими. Для нагородного права характерними є й принципи як 

основоположні засади його регулюючого впливу, серед яких цілком можна 

виділити: а) законодавчої регламентації; б) універсальності; в) 

персоніфікації; г) особливості (винятковості) підстав нагородження; д) 

ступеневості нагород; е) наступності, спадковості нагородних традицій; є) 

«зростання» (поступовості); ж) «за одну заслугу лише одна нагорода для 

особи»; з) добровільності вчинення заслуженої поведінки; і) гарантування 

правових наслідків нагородження; ї) справедливості. Всі принципи 

взаємопов’язані, доповнюють один одного й формують їх систему. 

Для нагородного права характерним є й публічний інтерес як 

«вектор» регулювання, що й зумовлює його приналежність до публічного 

права як складової відповідної підсистеми у системі права. Розгляд 

публічного інтересу (як «новітньої» ознаки складового елементу системи 

права) доцільним є не як сукупності приватних інтересів окремих осіб або ж 

інтересів приватних осіб, а в аспекті «прив'язки» до потреб, цінностей і 

прагнень держави, суспільства, які історично сформувалися є ситуативно 

об’єктивно існуючими, реалізація та захист яких визначається, 

забезпечується і гарантується державною. Його не варто ототожнювати із 
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суб’єктивними публічними правами, реалізація яких сприяє задоволенню 

публічного інтересу. 

Не варто плутати нагородне право із нагородним законодавством як 

складовою системи законодавства України, як сукупності значної кількості 

актів різної юридичної сили, покликані регулювати відносини, пов'язані із 

впровадженням та застосуванням нагород. Нагородне законодавство є 

зовнішньою формою існування нагородного права. Нагородне законодавство 

України є достатньо великим за кількісними показниками, різноманітним за 

видами актів, їх ієрархією, однак несистематизованим, а тим більше 

некодифікованим (як проявом «найвищої» форми систематизації 

законодавства), що впливає на нагородну практику, ускладнює її, створює 

передумови для суб’єктивного розсуду, а отже й актуалізує проблематику 

його систематизації. 

Визначаючи місце нагородного права в системі права України, слід 

враховувати таке: в аспекті поділу права на приватне та публічне – воно 

належить до публічного права, в аспекті поділу права на регулятивне та 

охоронне – є «змішаним», бо охоплює ці два види норм й регулює відповідні 

відносини й займає «межове» місце між ним, в аспекті поділу на матеріальне 

і процедурне – аналогічний варіант вирішення. В аспекті поділу системи 

права на елементи (галузі, підгалузі, інститути, норми), нагородне право все 

ж таки є підгалуззю, бо для самостійної галузі права воно не має всього 

унікального переліку ознак (виокремлено предмет із поєднанням сфер 

регулювання адміністративного та конституційного права), суто 

імперативно-диспозитивний (при превалюванні імперативних засад) метод, 

розпорошене численне законодавство без наявності кодифікованого акту 

(хоча нагородне законодавство можна розглядати як галузь національного 

законодавства), а також принципи і інтерес (публічний інтерес) як вектор 

регулювання, щоправда із поступовим формуванням ознак самостійної 

галузі права. 
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РОЗДІЛ 2. НАГОРОДА ЯК «БАЗОВИЙ» ЕЛЕМЕНТ НАГОРОДНОЇ 

СПРАВИ 

 

 

2.1 Поняття, ознаки, функції нагород 

 

 

Аналіз наукових фахових джерел дозволяє із упевненістю 

стверджувати, що нагорода традиційно розглядається в аспекті дослідження 

більш комплексної проблематики, а саме заохочення та переконання. Як 

наслідок, саме як різновид заохочення, переконання й виокремлюється 

нагорода. Так, наприклад, А. Майдебура, досліджуючи конституційно-

правовий статус державних нагород в Україні, зазначає, що «… нагорода є 

традиційним інструментом влади, а нагородження – проявом її здійснення» 

[20, с. 7] й додає, що «державні нагороди – це вища форма відзначення 

громадян за видатні заслуги у різних сферах діяльності» [20, с. 10]. Не 

формулюючи авторського визначення державної нагороди, А. Майдебура 

одночасно намагається виокремити її ознаки. Так, серед ознак державної 

нагороди пропонується виділяти: «а) функціональне призначення засобів, за 

допомогою яких відбувається нагородження; б) закріплення у законодавстві 

країни цих засобів як державних нагород» [20, с. 14] й знову ж резюмує, що 

вона є «вищою формою державного заохочення» [20, с. 14]. Визнати 

валідним запропонований вченим-юристом перелік ознак нагороди, на жаль, 

не можна, бо він взагалі не розкриває сутність, специфіку нагороди, що, 

беззаперечно, й мають виділяти ознаки нагороди. Бо саме сукупність ознак й 

формує ресурс всього явища. Не є винятком із цього правила і нагорода. 

Дещо іншу позицію демонструє Є. Трофимов, який формулює 

авторське визначення нагороди й намагається запропонувати і перелік її 

ознак. Так, наприклад, серед особливостей нагороди, як правового 

заохочення, пропонується виділяти: «а) застосування їх за найбільш значимі 
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заслуги, які визначають біографію особи, що нагороджується, й одночасно є 

важливим для розвитку та функціонування суб’єкта управління й керуємої 

ним соціальної групи (об’єкта управління); б) індивідуальна та соціальна 

рідкість; в) необов’язкове знаходження (або ж перебування) особи, яка 

заохочується, у будь-яких правовідносинах (ненагородної властивості) із 

заохочувальною особою; г) статусний характер; д) зовнішня виразність (або 

ж як синонім – демонстративність); е) процесуальна форма застосування; є) 

зв'язок із соціальним етикетом; ж) символізм; з) атрибутивність; і) 

системність; к) ранжування; л) вищий характер, найбільша престижність» [5, 

с. 8]. Цікавим є те, що вчений юрист намагається охопити всі ознаки як 

матеріально-правового, так і процедурного характеру. Уточнюючи свою ж 

позицію цілком слушно Є. Трофимов виокремлює «зміст нагороди», під 

яким пропонує розглядати «… благо, яке надається особі, яку 

нагороджують» [5, с. 8], а також і її форму як «нагородний символ, який 

надає назву відповідній нагороді» [5, с. 8]. Необхідно підтримати позицію 

вченого-юриста у тому, що «нагорода» в аспекті адміністративно-правового 

регулювання має публічно-правову природу, соціальну спрямованість. 

Зокрема, порівнюючи нагородну процедуру як різновид адміністративної 

процедури та відносини публічної обіцянки винагороди й конкурсу, досить 

влучно зазначається, що «в наявності суттєва відмінність нагородних 

правовідносин та цивільно-правових відносин публічної обіцянки нагороди 

та конкурсу. Якщо щодо останніх основним підґрунтям є набуття та 

здійснення цивільних прав власною волею й для власних інтересів, тоді як 

нагородні правовідносини реалізують публічний інтерес, за своєю сутністю 

вони є соціальними, належать до немайнових відносин, полягають у 

публічній оцінці й можуть взагалі не передбачати майнових надходжень» [5, 

с. 9]. Чітко висвітлюючи свою позицію стосовно цього питання, 

опосередковано й виділяється ще одна ознака, а саме – «поряд із офіційно-

суспільною оцінкою як процедурою, в наявності й суспільний порядок 

висунення кандидатури на нагороду» [5, с. 9], що також зумовило 
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розмежування вищезазначених суміжних правових явищ, бо нагородження 

передбачає не лише офіційну суспільну оцінку, а й суспільний порядок 

висунення кандидатури, усуваючи передумови для самовисунення, в той же 

час як цивільно-правова процедура передбачає самовисунення. 

Узагальнюючи запропоновані ознаки, Є. Трофимов пропонує власне 

авторське визначення нагороди як особливого виду заохочення, «символічне 

правове заохочення, не пов’язане із перебуванням у правовідносинах із 

суб’єктом заохочення, яке змінює соціально-правовий статус особи, що 

заохочується, яке визначене у певній соціальній групі й застосовується за 

значні заслуги, які є суттєвими для об’єкта та суб’єкта управління» [5, с. 21]. 

Фактично, в основі визначення покладено розуміння заохочення та його 

«базових» ознак, серед яких: «а) застосовується на підставі вже наявного 

заохочувального діяння й не може бути його передумовою або ж «авансом 

майбутніх заслуг»; б) передбачає у собі схвальну оцінку дій особи з боку 

суб’єкта заохочення; в) надання особі, яка заохочується, благ «поза межами 

звичайного стану добросовісної особи» [5, с. 20]. 

Д. Коритько серед ознак нагороди пропонує виокремлювати наступні: 

«1) заслуга – фактична підстава…, своєрідна шкала, за якою оцінюється 

результат правомірної поведінки особи (від нульової відмітки як… 

суспільно-корисного результату і до верхньої межі – «понад виконання»); 2) 

законодавче закріплення нагороди лише за заслужену поведінку (зв'язок 

заслуги і ступеню заохочення); 3) добровільність…; 4) позитивні юридичні 

наслідки: … виникнення позитивних наслідків у зв’язку із виконанням вимог 

правової норми; 5) позитивний стимулюючий характер; 6) взаємна 

корисність для держави і особи; 7) якість юридичного чинника; 8) особливий 

спосіб регулятивного впливу…; 9) розширення обсягу можливостей особи, 

надання простору для… поведінки; 10) особлива форма контролю з боку 

держави; 11) норми нагородного законодавства можуть регулювати 

відносини, які вже врегульовані іншими галузями права» [6, с. 74-75]. В 

цілому досить розгалужений перелік ознак, однак, все ж таки, «унікальність» 
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нагороди, її атрибутивність, символічність, процедурність, на жаль, 

залишаються поза виокремленням. 

Отже, аналіз зазначених положень дозволяє стверджувати, що 

нагорода (саме у розумінні адміністративно-правового регулювання) 

розглядається у прив’язці до заохочення, як його різновид, як «вищий» 

різновид, й у прив’язці до більш змістовної категорії, а саме переконання. 

Тобто, тематичний ряд має вигляд «переконання – заохочення – нагорода». 

Однозначно цілком можна стверджувати, що нагорода є «антиподом», 

антонімом по відношенню до покарання, яке є реакцією на вчинення 

протиправних діянь, а нагорода – не лише правомірного, а й особливого 

суспільного, значимого виду поведінки. Це різновид правового заохочення, 

засади використання ресурсу якого регламентовані нормами права, певну 

частину яких формують саме норми адміністративного права. Дуже важливо 

зазначити, що нагорода є певним різновидом стимулу (наприклад, роботи 

Р. Калюжного, Т. Ланка, М. Титаренко, І. Луценка, В. Красовської та ін.) і 

саме у його вузькому розумінні (як «позитивного» стимулу), а отже наявні 

«антинагороди» – це прояв негативного осуду діянь особи, що й вимагає 

потребу їх розмежування. 

Нагорода у аспекті адміністративно-правового регулювання відносин 

її впровадження та застосування безпосередньо пов’язана із особливістю її 

безпосередньої підстави, якою є заслуга. Заслуга у доктринальних джерелах 

розглядається переважно як «а) сумління та точне виконання особою … 

обов’язків; б) виконання особою непередбачених нормою права … корисних 

дій, які значно перевищують звичайні вимоги» [79, с. 36]; як «сукупність 

моральних, професійних, культурних та інших досягнень особи, які 

зумовлені якісним станом суспільства й спрямовані на перспективи його 

подальшого розвитку» [80, с. 10-11]; як «вчинок сумлінний, правомірний, 

безпосередньо пов'язаний із «надвиконанням» особою своїх обов’язків, або 

ж із досягненням … загальновизнаного корисного результату, що фактично і 

є підставою для заохочення» [81, с. 139-140]; як «діяння особи, що 
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позитивно оцінюється суб’єктом влади» [82, с. 57]. Отже, все розмаїття 

визначень свідчить, все ж таки, про певну тотожність критеріїв для її 

визначення. Беручи до уваги відсутність унормованого визначення заслуги 

та розмаїття словосполучень для позначення підстав для видів нагород 

(«особливі заслуги», «видатні досягнення», «подвиг», «мужність», «видатні 

дослідження» тощо), що вимагає їх тлумачення, варто зупинитися на 

основних пріоритетах доктринального визначення «заслуга». Так, 

наприклад, А. Майдебура виокремлює, і його цілком можна підтримати, два 

«базові» підходи до визначення заслуги у правовій науці, а саме: «1) завдяки 

перерахуванню тих дій, за які можливе нагородження; 2) шляхом визначення 

формулювань загального характеру» [20, с. 8]. Одночасно зазначає, що 

вітчизняним законодавцем сприйнято переважно другий варіант. І це цілком 

зрозуміло з огляду на положення чинного вітчизняного нагородного 

законодавства. Так, наприклад, в Законі України від 16.03.2000 р. «Про 

державні нагороди», зазначено, що звання Героя України присвоюється «за 

здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового 

досягнення» (ст. 6), ордену Свободи за «видатні та особливі заслуги 

громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації 

українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та 

політичних реформ, відстоювання конституційних прав і свобод і 

громадянина» (ст. 7), медалі «За врятоване життя» за «врятування життя 

людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі 

охорони здоров’я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми» (ст. 

8), Державної премії України у галузі освіти – за «видатні досягнення в 

галузі освіти за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна 

середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, наукові досягнення 

у галузі освіти» (ст. 11) тощо. У ст. 1 цього ж Закону у нормі-дефініції 

«Державні нагороди України» також зазначаються підстави для нагород, а 

саме «… за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, 

соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод 
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людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги 

перед Україною» (ст. 1). Однак, незважаючи на такий перелік, самого ж 

розуміння, що ж таке заслуга немає. Як, до речі, немає такого визначення і у 

підзаконних нормативно-правових актах. Так, зокрема у Порядку 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України, 

затвердженому Указом Президента України № 138 / 2003 від 19.02.2003 р. , 

зазначено, що «у нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, 

що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її 

державною нагородою» (п. 8). А в Указі Президента України № 1177 / 2005 

від 18.08.2005 р. «Про вдосконалення нагородної справи в Україні» й 

зокрема Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні, затвердженій 

відповідним Указом, формулюється узагальнений перелік таких підстав, 

серед яких: «… вагомі особисті заслуги, перед народом і державою, високі 

здобутки у професійній, політичній та громадській діяльності, розвитку 

економіки, науки, культури, соціальної сфери…, широке визнання цих 

заслуг суспільством, здійснення подвигу або особливо мужнього вчинку, 

високі моральні якості особи» (п. 3) [57]. Як бачимо, досить змістовний 

перелік, однак всі складові є оціночними, що вимагає суб’єктивного підходу 

до кожного конкретного випадку й з’ясування наявності саме «високих», 

«особливих», «значних», «вагомих» тощо проявів діяльності, її результатів, 

що й формує розуміння «заслуги». 

Заслуга пов’язується з поведінкою особи, яка «є «наднормативна» 

(поза звичними, типовими вимогами), необов’язкова, добровільна» [5, с. 23]. 

Це дозволяє зробити висновок про те, що заслуга має бути обов’язково 

пов’язаною із: а) правомірністю (формальна ознака); б) соціальною 

значимістю (матеріальна ознака). Звідси й асоціювання заслуги із героїзмом, 

мужністю, успіхом, досягненнями. При цьому слід зазначити, що дві ознаки 

мають бути обов’язково в наявності й друга ознака, а саме соціальна 

значимість, має бути домінуючою. Цілком можливе заперечення, що 

нагороди за сумлінне багаторічне виконання добросовісне своїх службових 
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обов’язків є «звичайною» нормою поведінки службовця, а отже й не є 

заслугою у класичному розумінні, проте результати такої служби цілком 

можуть слугувати підставою для визнання її «особливими», «вагомими», а 

отже й «наднормованими», соціально значимими. 

У наукових джерелах можна зустріти положення про ще одну ознаку 

заслуги, а саме: винність [5, с. 24]. Щоправда, виокремлення цієї ознаки 

зроблено із застереженням про те, що «винність заслуги передбачається, 

якщо під час нагородної процедури не виявлено іншого» [5, с. 24]. Тобто, 

мова йде про презумпцію винності по відношенню до наявних заслуг, тобто 

презумпцію винності у заслуженій поведінці. Із цим цілком можна 

погодитися з огляду на те, що у сфері регулювання права мова йде про 

зовнішній прояв людської активності (або ж активності колективу), саме 

тому наявність такої презумпції є цілком можливою, доречною [5, с. 24]. 

Важливо зазначити, що нагорода не пов’язана із наявністю трудових 

або ж службових відносин між суб'єктами нагородних правовідносин і у 

цьому полягає її відмінність від заохочення в цілому, більшість видів якого 

такий зв'язок передбачають. Беззаперечно, що на стадії оцінювання 

нагородження, обґрунтування заслуг наявність таких відносин, стосовно ж 

решти стадій такої процедури, такий зв'язок не є притаманним. І вже 

однозначно такий зв'язок відсутній на стадії прийняття остаточного рішення. 

Соціальна корисність результатів діяльності особи зумовлює її певну 

винятковість, індивідуальність, відмінність від повсякденної «нормальної», 

«звичної» поведінки, а отже це можна цілком вважати проявом соціальної 

рідкості, унікальності нагороди. Це не премія як складова оплати праці 

особи. Хоча премія – це різновид стимулу, проте найвищий різновид за 

значимістю заохочення також як виду стимулу цілком можна виокремити як 

виняток у цілому. Саме тому для визначення підстав для нагородження й 

використовуються словосполучення типу: «особливі заслуги», «вагомі 

результати», «вагомі досягнення», «подвиг» тощо. 



136 

Ці уточнюючі слова й підкреслюють унікальність, особливість, 

«наднормованість» заслуги, а отже й рідкість, особливість нагороди. Саме 

тому невипадково у Висновку щодо законодавства стосовно державних 

нагород в Україні, підготовленому Департаментом демократичних інститутів 

та врядування Генерального директорату – ІІ з питань демократії у співпраці 

з експертом Ради Європи Сереною Пескаторе, передбачено, що одним із 

проблемних питань сучасної нагородної є надмірна кількість нагороджених 

осіб. «Переоцінка розуміння нагороди, ефекту від отримання нагороди 

накладає обмеження не лише кількісні, а й якісні» [83]. Важливо, щоб не 

публічні особи, а саме «рядові особи, які роблять визначні справи, були 

нагороджені» [83]. У цьому аспекті варто згадати певні обмеження щодо 

одержання державних нагород у період виконання публічно-владних 

повноважень публічними діячами, які передбачені у законодавстві 

зарубіжних країн (наприклад, Вірменії) [6, с. 32]. Важливо, що нагорода має 

бути реакцією не на «досконале та бездоганне виконання своїх обов’язків, 

ідеальне виконання своїх обов’язків, а отже ні останнє, ні «виконання 

добровільної діяльності не є достатніми для нагородження» [83]. ЇЇ 

унікальність, зразковість, діяльність для «національної та соціальної вигоди 

без піклування про себе» [83] – ось що є підставою для соціальної 

винятковості, індивідуальності та рідкості як ознаки нагороди. Про цю ж 

ознаку нагороди як важливу її ознаку унормоване і положення Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні, затвердженої Указом 

Президента України № 1177 / 2005 від 18.08.2005 р. 

Унікальність реакції з боку держави на «понаднормованість» 

поведінки особи, її заслуги має бути зовнішньо зрозумілою, а отже мова йде 

про демонстративність нагороди або ж як синонім – «зовнішню її 

виразність». Мова йде про опис, форму, унікальність зовнішнього вигляду 

нагороди, її фіксацію у статуті чи положенні, із чітким зазначенням 

кольорового опису, елементарного опису та змістовного опису та 

унікальність у цьому розумінні нагороди. Більше того, регламентованими є 
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правила носіння та зберігання, перевезення через кордон, тощо. Так, 

зокрема, згідно із Положенням про почесні звання України, затвердженим 

Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476 / 2001, Почесне звання 

«Заслужений юрист України» присвоюється «… юристам, які працюють у 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування, прокуратури, 

юстиції, державної безпеки, внутрішніх справ, адвокатурі, на підприємствах, 

в установах, організаціях, за значний внесок у розбудову правової держави» 

(п. 9), особі вручається нагрудний знак та посвідчення почесного звання 

встановленого зразка (п. 18). «Особи, удостоєні почесного звання, носять 

нагрудні знаки до них з правого боку грудей» (п. 27). Нагрудний знак має 

«… форму овального вінка, утвореного двома гілками лаврового листя. Кінці 

гілок унизу обвиті стрічкою. У середині вінка вміщений фігурний картуш з 

написом назви почесного звання України. Картуш увінчує малий Державний 

Герб України. Лицьовий бік нагрудного знака випуклий. Усі зображення і 

напис рельєфні. На зворотному боці – застібка для прикріплення до одягу. 

Розмір нагрудного знака – 35 мм на 45 мм, виготовляється він зі срібла. 

Напис на нагрудному знаку відповідає назві почесного звання України» 

(Опис нагрудного знаку до почесного звання України, затверджений Указом 

Президента України від 29.06.2001 р. № 476 / 2001). Закон України від 

16.03.2000 р. «Про державні нагороди України» у ст. 12-1 передбачає, що 

виготовлення всіх державних нагород та документів, що їх посвідчують, 

проводиться лише Банкнотно-монетним домом Національного банку 

України [84]. Щоправда, у законодавстві зарубіжних країн цілком можна 

зустріти випадки «нульової регламентації» стандарту зовнішньої форми і 

правил носіння нагород. Так, зокрема Золота Медаль Конгресу США не 

передбачає певного «зовнішнього стандарту», виготовляється із 

урахуванням особи, яка нагороджується, формується безпосередньо «під 

неї» (зображення профілю, подій, пов'язаних із заслугами, тощо), не 

передбачається певних стандартів поведінки щодо носіння її, вона 

розглядається «… як трофей» [6, с. 38], розглядається як вид т. зв. 
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«непортативної» нагороди. Проте вказівка у джерелах на те, що «… 

практикується виготовлення бронзових дублікатів для продажу (аби покрити 

витрати на виготовлення Медалі та процедуру нагородження, а також 

зменшення витрат бюджету)» [6, с. 37], дає підстави стверджувати про певну 

її коштовність. Саме цінність нагороди зумовлена й цінністю (у реальному її 

значенні) її елементів, а отже й потребою детального унормування відносин, 

пов'язаних із їх правомірним та неправомірним використанням. Так, зокрема, 

Законом України від 06.06.2019 р. «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального Кодексу України 

щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, 

незаконне носіння військової форми одягу, наругу над місцем поховання 

захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших 

осіб» внесено зміни до зазначених кодифікованих актів, зокрема ст. ст. 1861, 

1868, 218, 219, 221 КпАП України [75]. 

Така зовнішня виразність або ж демонстративність не є характерною 

для, наприклад, премій й менше – для цінного подарунку. Із цією ознакою 

тісно пов’язана і наступна, а саме ранжування (ступеневість) нагороди. Мова 

йде про ранжування, або ж ієрархію нагород в системі нагород. Заслуги є 

різними, отже, і реакція має бути різною на них, саме тому у законодавстві 

закріплюється ранжування нагород у самій системі нагород (Звання Герой 

України, орден, медаль, відзнака «Іменна вогнепальна зброя», почесне 

звання, Державна премія України, президентська відзнака), так і щодо 

окремих видів нагород в аспекті їх ступеневості. Так, насамперед, 

«ступеневими» нагородами цілком можна вважати згідно із законодавством 

України: орден князя Ярослава Мудрого, орден «За заслуги», орден Богдана 

Хмельницького, орден «За мужність», орден княгині Ольги, медаль «За 

бездоганну службу», певним чином «ранжованими» можна вважати і деякі 

почесні звання «Народний артист України», «Народний вчитель України», 

«Народний архітектор України», «Народний художник України» й 

відповідні аналоги «Заслуженого …». Аналогічним є й ранжування нагород 
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у законодавстві зарубіжних країн, із унормуванням їх розподілу від 

«найвищої» до «найнижчої» у системі нагород. Таке ранжування є цілком 

виправданим для забезпечення адекватного реагування на різні за проявом та 

значенням заслуги осіб. Інша справа, що мову треба вести про визначеність 

принципів побудови ієрархії нагород у самій системі таких нагород, у 

ієрархії побудови нагород у межах елементів системи нагород, як-то: 

ранжування орденів, ранжування медалей тощо. 

Ще однією ознакою цілком можна вважати системність, яка 

передбачає існування певної кількості нагород, її взаємозв’язок (внутрішні 

зв’язки, які, у свою чергу, поділяються на горизонтальні (у межах «орден», 

«медаль», «почесне звання» тощо) та вертикальні (у ієрархії нагород), а 

також зовнішні зв’язки, які й дозволяють вести мову про «систему» 

нагород), ознаки системності. За таких умов кожна нагорода існує не 

самостійно, а саме як елемент системи, із проявом всіх ознак системи 

(динамізм, мобільність тощо). Кожна нагорода «відчуває» стан системи 

нагород й певним чином «модифікується». Системність варто розглядати у 

відношенні до державної нагороди й в аспекті «системного зв’язку нагороди 

із державотворенням і залежності від конкретних історичних умов» [20, с. 

15]. При цьому слід пам’ятати, що будь-які зміни державного устрою, 

державної влади (системи органів, форми правління, «знакових» подій 

державотворення тощо) впливає й зумовлює зміни у системі нагород, 

нагородженні, нагороді як «базовому» їх елементі. Так, зокрема, 

державотворчі процеси в Україні 2013-2014 років зумовили появу нового 

елементу системи нагород – ордену героїв Небесної Сотні як «державної 

нагороди для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, 

відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, 

активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, 

самовіддане служіння Українському народу, виявленні під час Революції 

гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інших подій, пов'язаних із 
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захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України» 

(ст. 7 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»). 

Одночасно наявність значної кількості нагород, підстави 

нагородження якими іноді дублюються, що певним чином впливає й на 

соціальне сприйняття системи нагород в цілому й кожної державної 

нагороди зокрема, обумовило визначення серед пріоритетних напрямків 

вдосконалення нагородної справи в цілому в Україні обґрунтування 

доцільності впровадження «нагородного квотування», «селекції» нагород 

шляхом «об’єднання в єдину нагороду в цивільній сфері» та «єдину 

нагороду у військовій сфері» [83]. У цьому контексті цілком можна провести 

кілька доктринальних тез, які безпосередньо пов'язані із системністю. Так, 

зокрема, тривалий час у вітчизняній правовій думці порушувалося питання 

щодо доцільності скасування почесних звань як виду державних нагород 

України, що «… що присвоюються за діяльність у соціально-культурній 

сфері» [8, с. 11], що викликає певну соціальну активність щодо асоціювання 

їх із «рудиментом колишньої адміністративно-командної системи, 

недосконалим інструментом відзначення заслуг громадян» [8, с. 11]. Проте, 

певна галузева спрямованість реакції держави на галузеву заслугу має бути й 

тому аналогу немає цьому виду нагороди, а отже й наявність певного рівня 

нагороди із «професійним акцентом» є необхідною умовою ефективного 

існування системи нагород. Одночасно із описом зазначеної ситуації, у 

роботах вчених-юристів пропонуються шляхи удосконалення почесних 

звань саме як виду державної нагороди. Зокрема, впровадити ще кілька 

почесних звань, серед яких «Заслужений державний службовець», 

«Заслужений співробітник органів безпеки України», «Заслужений 

військовий спеціаліст України» [8, с. 16], щоправда, виникає питання щодо 

їх узгодження із принципами побудови елемента системи нагород – «почесні 

звання України» й «розмитість» критерію виокремлення по відношенню до 

кваліфікаційного розподілу. 
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Цілком логічно розглядати системність як ознаку нагороди й в 

аспекті взаємозв’язку із економічними процесами у державі, посиленням або 

ж зменшенням обсягу гарантування (особливо матеріальний, а точніше 

грошовий аспект) їх. Це, насамперед, пов’язане із наданням (в т.ч. й 

додаткових) пільг, переваг для осіб, щодо яких здійснюється нагородження. 

Безперечно, нагороди варто розглядати як певний атрибут держави. 

Мова йде про відзначення державою тих заслуг особи, які мають 

«особливе», «вагоме», «високе» значення для держави, тим, що буде 

символізувати унікальність, значимість, важливість заслуг цієї особи для 

держави. Нагороди відіграють роль певного державного атрибуту, в описі 

містять «прив’язку» до держави, у кольоровому оформленні – «прив’язку» 

до офіційних атрибутів держави (гербу, прапору), у назві – «прив’язку» до 

назви держави. Так, зокрема, «вищим ступенем відзнаки в Україні є звання 

Герой України» (ст. 6 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди України»), особі «вручається орден «Золотий Тризуб» за 

здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави – за визначні 

трудові досягнення» (ст. 6 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди України»). 

Нагорода як атрибут змінюється разом із змінами у державі. Тобто, 

змінюється держава, змінюється й атрибут. Прикладом може слугувати й 

зміна вищого ступеню відзнаки в Україні, а точніше його зовнішньої форми 

прояву із ордену «Золота Зірка» на орден «Золотий Тризуб». Прикладом 

можуть і слугувати Президентські відзнаки й нагородження ними до певних 

ювілейних («знакових» для держави) дат. 

Аналіз зарубіжного законодавства свідчить, що нагороди є 

невід’ємною складовою «атрибутики» держави. Як-то: ордени, нагрудні 

знаки (хосє), нагородні чаші, пам’ятні та ювілейні медалі (кісє, кіненсє) у 

Японії [6, с. 33], Золота Медаль Конгресу США, Медаль пошани, 

Президентська медаль Свободи у США, із розподілом за основними гілками 

влади. Варто погодитися із А. Майдебурою у тому, що «… нагорода – це 
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необхідний інструмент влади, а нагородження – прояв її здійснення. На 

кожному владному рівні та кожною владною інституцією нагороди 

використовуються активно» [8, с. 7].  

Важливо зазначити, що нагороди відрізняються від решти заохочень, 

переконання деталізованою, дещо ускладненою процедурою. Саме тому, 

коли мова йде про нагороду державну, передбачається стадійна діяльність, із 

залученням певної кількості різних суб’єктів. Окрім т.зв. «обов’язкових» 

(«основних») суб’єктів, якими є суб’єкти нагородження та особа, яка 

нагороджується, в наявності й інші суб’єкти. У порівнянні із різними видами 

заохочень, державні нагороди є дещо процедурно ускладненими, що є 

цілком виправданим, бо мова йде про відзначення заслуг перед державою й 

відзначення атрибутом держави. Саме тому цілком виправданим є поєднання 

матеріально-правових та процедурно-правових норм. Цілком виправданим є 

їх закріплення у «базовому» законодавчому акті (Законі України від 

16.03.2000 р. «Про державні нагороди України») в узагальненому вигляді, 

щоправда саме процедурна складова цього акту є дещо звуженою. У 

поєднанні із Порядком представлення до нагородження та вручення 

державних нагород України, затвердженим Указом Президента України від 

19 лютого 2003 р. № 138 / 2003, регламентація засад нагородної справи 

виглядає задовільною, а із урахуванням й інших підзаконних нормативно-

правових актів (наприклад, Положення про почесні звання України, 

затверджене Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476 / 2001) й 

взагалі прийнятною для ефективного застосування. Втім, досконалим все ж 

варто вважати стан справ регулювання нагородних відносин єдиним 

кодифікованим актом – Нагородним кодексом, чого і варто прагнути при 

вдосконаленні нагородної справи в Україні. 

Ознакою нагороди слід вважати не просто процедурність, а саме 

деталізовано унормовану стадійну з участю різних суб’єктів процедурність, 

що й дозволяє детально з’ясувати підстави, обрати адекватний засіб 

реагування, забезпечити престижність, гарантованість, винятковість, 
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атрибутивність нагороди. Саме процедурність передбачає певну етапність, 

послідовність дій, безпосередньо пов'язаних із використанням ресурсу 

нагороди, гласність, публічність такої діяльності, винятковість та 

урочистість певних етапів (зокрема, вручення). Важливим є унормування 

строковості стадій та підсумковість.  

Ознакою нагороди цілком можна вважати й широку сферу розсуду 

особи у формуванні її підстав, добровільність вчинення дій, активність. 

Нагорода не є реакцією на сумління стандартне («шаблонне») діяння особи, 

а лише на заслугу як прояв «наднормованої», «виняткової», «особливої» 

поведінки, мужність, героїзм, подвиг тощо. Останні є «найвищим» ступенем 

прояву поведінки особи, яка вимагає «надзусиль», «новаційності», 

«позанормованості», які пов'язані лише із добровільним їх проявом. Отже, 

добровільність, розсуд – ознака нагороди.  

Нерозривним є й зв'язок із наступною ознакою: позитивні наслідки 

для особи, щодо якої застосовується, гарантування специфіки (особливості) 

правового статусу. Нагорода передбачає комплексні наслідки для особи: 

соціальний престиж, моральне задоволення, матеріальні надходження (як 

разові, так і періодичні), розширення меж можливої поведінки (пільги, 

переваги) тощо. 

Безперечно мова має йти і про найвищий характер, найбільшу 

престижність як «вищої форми відзначення громадян за видатні заслуги у 

розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, 

охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та 

громадській діяльності, за іншу заслуги перед Україною» (ст. 1 Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди»). Найвищий характер 

знаходить прояв у тому, що саме ці різновиди заохочення закріплені в 

окремому законодавчому акті, відзначення відбувається від імені держави в 

особі Президента України атрибутом держави, із гарантуванням особі 

певних результатів відзначення. Саме «най» (цей префікс є обов’язковим при 

характеристиці нагороди) пов'язаний із «видатними заслугами», «заслугами 
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перед Україною», «нагородженням від імені України», урочистістю, 

винятковістю, традиційністю [85, с. 50]. Нагороду не можна порівнювати із 

видами заохочень узагальнюючого, багаторазового, типового характеру. 

Нагорода – це скоріше виняток, ніж загальна практика, це авторитет, 

престиж, особливий статус. 

Отже, акумулюючи все вищезазначене, цілком можна запропонувати 

авторський перелік ознак нагороди, які у сукупності й формують її 

особливий ресурс. До таких ознак цілком можна віднести:  

а) це особливий різновид переконання, заохочення;  

б) є реакцією на заслуги перед державою, суспільством;  

в) вища форма престижу, найбільша престижність;  

г) законодавча регламентація із деталізацією щодо різних видів та 

аспектів ресурсу;  

д) атрибутивність;  

е) деталізована ускладнена процедурність;  

є) системність;  

ж) ранжування (ранжованість, ступеневість);  

з) відсутність трудових (службових) відносин між суб'єктами 

нагородних правовідносин;  

і) винятковість, унікальність, найбільша соціальна корисність;  

й) соціальна престижність;  

к) особливий спосіб регулюючого впливу та форма контролю з боку 

держави;  

л) гарантованість з боку держави.  

Нагорода виконує цілу низку функцій, які дозволяють реалізувати її 

специфічний ресурс. Слід зазначити, що проблематика функцій все частіше 

привертає увагу вчених-юристів при дослідженні феномену правових 

інститутів. Так, зокрема проблематика функцій привернула увагу в аспекті 

дослідження стимулів (наприклад, робота М. Титаренко), примусу 

(наприклад, роботи Д. Припутня) тощо. Стосовно ж безпосередньо нагород, 
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слід зазначити, що проблематика функцій нагород не викликає підвищеної 

зацікавленості у наукової фахової спільноти, проте в наявності кілька робіт. 

Певні авторські напрацювання щодо функцій нагород пропонує 

Д. Коритько, базуючись на положеннях правової доктрини щодо функцій 

заохочувальних норм, сформульованих Н. Гущиною, а саме: «мотиваційну, 

інформаційно-правову, гарантуючу, оцінюючу, ідеологічну, ціннісно-

орієнтаційну, соціального контролю» [19, с. 43, 60-67]. Зокрема Д. Коритько 

пропонує: «а) мотиваційно-стимулюючу функцію нагороди … як 

переконання особи (соціальних груп) до планування та здійснення соціально 

значимих вчинків; … б) інформаційно-правову … у всебічному 

інформуванні суспільства про діяльність держави в політиці відзначення 

заслуженої поведінки…; в) гарантуючу … стосовно певних благ, привілеїв, 

матеріальної підтримки; г) державної оцінки … із виокремленням кращих із 

кращих …; д) ідеологічну (політико-правову) … «ідеологізацію» нагород 

залежно від влади, створення позитивного психологічного настрою і 

відчуття задоволення за заслужену правомірну поведінку; е) виховну … 

символізацію нагород як взірця мужності, честі, доблесті, героїзму; ж) 

ціннісно-орієнтаційну … виокремленні найбільш значимих цінностей для 

держави та суспільства й демонстрації їх як бажаних …; з) соціального 

контролю (соціально-регулятивну) … спонукання до заслуженої 

загальнокорисної праці (поведінки) всіма існуючими … засобами; і) 

історизму … збереження пам’яті про важливі історичні події та історичні 

постаті; ї) знаково-символічну … символізування соціально-значимих 

заслуг» [6, с. 97-99]. Додатково, із посиланням на праці Є. Трофимова, 

пропонується й варіант виокремлення функцій нагороди «як політичного 

символу», а саме: інформаційної, комунікативної та номінативної [6, с. 99]. 

Так, зокрема, А. Майдебура зазначає, що «у політичній площині нагороди, 

зокрема державні нагороди, виконують цілу низку функцій, серед яких: 

політична, стимулююча, ідеологічна, соціальна, символічна, дипломатична 

[20, с. 9]. Цілком логічний перелік, хоча і неповний.  
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Так, почати слід з того, що ж взагалі представляють собою функції, а 

потім й «звузити» аналіз до функцій нагород. Можна погодитися із Ю. 

Пирожковою у тому, що функції – це категорія міждисциплінарна, 

комплексна, її витоки варто шукати у наукових роботах представників 

різних наукових напрямків і розглядати як «… категорію взаємозалежну від 

певної динамічної структури, її природи, призначення, при цьому внаслідок 

такого взаємозв’язку будь-яка зміна одного з елементів визначеного 

співвідношення обов’язково викликає переформатування іншого, що цілком 

є придатним й для будь-якого правового явища» [45, с. 9], в т.ч. й нагород. 

Можна запропонувати визначення функцій нагород як об’єктивно-

орієнтований, ретро-перспективний вплив, як на особу, щодо якої таке 

застосування здійснюється, так і на інших осіб задля мети, вирішення 

завдань, реалізації соціального призначення нагороди на певному етапі 

розвитку суспільства. 

Саме з акцентом на основні ознаки нагороди, цілком логічно 

виокремити і її функції як основні напрямки її впливу. Серед таких функцій 

цілком можна виділити: соціальну, сутність якої полягає у тому, що вона є 

проявом позитивної оцінки державою заслуг певної особи, «певним 

зворотним зв’язком» позитивного змісту держави і особи, яка вже досягла 

певних результатів «понаднормованої» діяльності, максимальної 

концентрації своїх зусиль. Саме офіційний прояв шани до цієї особи 

(колективу) й зумовлює соціальну функціональну спрямованість нагороди. 

«Факт нагородження підтверджує значимість, необхідність і важливість 

діяльності (її заслуг) певної особи» [8, с. 68]. Фактично мова йде про 

спрямованість нагороди на орієнтацію осіб щодо концентрації власних 

зусиль для зміцнення держави, її авторитету, престижу, виконання її 

функцій. Підтвердженням цього слід вбачати і елемент гарантування пільг, 

привілеїв особам, відзначеним державними нагородами. Безперечно, мова 

йде про пріоритетність уваги з боку держави до цих осіб у реалізації їх прав, 

свобод, законних інтересів, захисті цих складових їх правового статусу. Так, 
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наприклад, Законом України від 02.10.1996 р. «Про звернення громадян» 

передбачено, що пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги Героїв 

Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці розглядаються першими 

керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій особисто. 

Передбачаються й певні матеріальні прояви. Так, зокрема, особам, 

удостоєним почесного звання, передбачається щомісячна доплата до 

посадового окладу, а особам, удостоєним звання Герой України за вчинення 

визначного геройського вчинку – одноразова грошова виплата у розмірі 50-

ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 01 січня 

календарного року.  

Нагорода виконує й певну ідеологічну функцію, що є цілком 

логічним з огляду на її ознаки. Ця функція передбачає формування системи 

цінностей, які б сприяли розвитку суспільства, пріоритетним його 

напрямком із відповідною реакцією з боку соціальних груп, індивідів. Таким 

чином «формування громадської думки про доречність, важливість й 

корисність певних дій осіб» [8, с. 66] і зумовлює сутність цієї функції 

нагороди. Важливо зазначити, що саме ця функція пов’язана із впливом на 

суспільство у напрямку формування цінностей, безпосередньо пов'язаних із 

реакцією держави у вигляді нагороди. Престижність, винятковість, 

унікальність заслуг й аналогічна реакція з боку держави у вигляді нагороди. 

Досягти цього можна в тому числі й за рахунок використання ресурсу як 

самої нагороди, так і нагородження як процесу. У цьому аспекті варто 

згадати про урочисте вручення нагород. Так, зокрема, Положення про 

почесні звання України, затверджене Указом Президента України від 

29.06.2001 р. № 476 / 2001, передбачає, що «особі, удостоєній почесного 

звання вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання 

встановленого зразка. Вручення нагрудного знака та посвідчення до 

почесного звання проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. 

Перед врученням оголошується Указ Президента України, про присвоєння 
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відповідного почесного звання» (п. 18, 19) [86]. А у Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні, схваленій Указом Президента 

України від 18.08.2005 р. № 1177 / 2005, зазначено про доцільність 

«широкого висвітлення у засобах масової інформації досягнення осіб, 

відзначених державними нагородами України» [57].  

Цілком логічно мову вести про виховну функцію нагороди, сутність 

якої полягає у впливі на суспільство через використання всього переліку її 

ознак як для орієнтації на виняткове суспільно-корисне «понаднормоване» 

діяння. При цьому вплив через виховання «на прикладі нагородження осіб», 

«поваги до них» як щодо сучасного періоду, так і орієнтації на майбутнє. 

Виховний вплив відбувається і через ресурс нагороди як атрибут держави, і 

її морально-матеріальний ресурс, і престиж нагороди, і відповідальність за 

неповагу до нагороди, нагороджених осіб. 

Доцільно вести мову і про стимулюючу функцію нагород як 

«спонукання до продуктивної, суспільно-корисної праці … до бажаного 

результату оцінки державою творчої та трудової активності осіб» [8, с. 64]. 

Прагнення отримати «найвищу оцінку заохочення, відзначення» з боку 

держави – спонукальний мотив, який формує факт наявності нагороди. 

Важливо пам’ятати особі, що її «наднормовані зусилля» отримають публічну 

похвалу. Важливо, щоб у державі існувала система нагород, яка могла 

охороняти все розмаїття прояву заслуг осіб, бути дієвим стимулом для 

формування підстав для нагородження. Нагорода – реальний стимул для 

прагнення особи зробити «винятковою» свою діяльність, її результати й 

отримати державне визнання. При цьому таке спонукання не є разовим (для 

разової дії, або ж певного окремого результату), що й підтверджується 

наявністю ознаки нагороди, якою є її ступеневість, ранжування. Можна 

погодитися із А. Майдебурою, що реалізації цієї функції нагороди сприяє те, 

що «… спочатку відзначаються заслуги особи нагородами нижчого ступеню, 

а потім, за наявності нових заслуг, які є не меншими за попередні, можливе 

заохочення нагородою більш високого ступеня» [8, с. 65]. При цьому слід 
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пам’ятати, що відзначення нагородою, яка у ієрархії системи нагород є 

«вищою», можливе лише за умови попереднього відзначення т.з. «нижчою» 

нагородою. Саме таке ранжування або ж ступеневість нагород й взагалі 

існування системи нагород сприяє стимулюванню особи до реалізації свого 

реального ресурсу упродовж всього життя  

Не менш важливою є й політична функція нагороди, яку вона виконує 

як атрибут держави. І у цьому аспекті доречно зазначити, що саме наявність 

історично сформованої системи нагород як атрибуту держави й дозволяє 

останній відзначати заслуги осіб (колективів), які сприяють існуванню її, 

розвитку, підвищенню престижу та авторитету. Не випадково навіть в 

офіційній дефініції «державні нагороди України» чітко сформульовано, що 

це «вища форма відзначення … за видатні заслуги … держави, Вітчизни, … 

заслуг перед Україною» (ст. 1) [84]. А Концепція вдосконалення нагородної 

справи в Україні, схвалена Указом Президента України від 18.08.2005 р. № 

1177 / 2005, фіксує, що «система державних нагород України стала 

важливим фактором утвердження української державності» (п. 1) [57]. Саме 

у цьому аспекті нагороди цілком логічно розглядати як атрибут влади, 

атрибут держави і саме у цьому і полягає політична її функція. 

Нерідко нагорода використовується і як засіб регулювання 

дипломатичних відносин, із акцентом на запозичення історично 

сформованого досвіду «обміну цінними атрибутами», «обміну цінними 

дарами». Як правило, мова йде про «обмін» (взаємне нагородження) лідерів 

держав для підтвердження важливості, значущості наявного вже результату 

взаємовідносин й стимулювання до їх розвитку у майбутньому. За таких 

умов цілком можна вести мову про «дипломатичну» функцію нагород. Вона 

є своєрідною «зовнішньою» функцією, орієнтованою на іноземних осіб, які є 

керівниками, найвищими посадовими особами держави, міжнародної 

організації, їхні заслуги безпосередньо пов'язані із існуванням держави як 

суб’єкта міжнародних правовідносин, процедура нагородження є дещо 

спрощеною, із акцентом на значення для держави у світовому 
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співтоваристві. У аспекті розгляду її як зовнішнього прояву її дипломатичної 

функції, нагороду варто відмежовувати від цінного подарунку, який може 

вручатися дипломатичним службовцям, політичним діячам під час 

закордонних візитів та інших заходів, спрямованих на виконання відповідної 

функції держави [87, с. 92]. Ті матеріальні предмети, які даруються, є 

цінними подарунками, а не нагородою і правила поводження із ними 

детально унормовані Порядком передачі подарунків, одержаних як 

подарунок державі, АР Крим, територіальним громадам, державним або 

комунальним установам чи організаціям, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1195. Це є власністю 

держави і не є реакцією на заслуги тієї особи, якій безпосередньо вручається 

[88, с. 21]. Це т.зв. «протокольні подарунки» або ж «подарунки 

протокольного характеру» [88, с. 21]. Виконання цієї функції нагороди 

певним чином пов’язане із правилами дипломатичного протоколу [8, с. 64]. 

Проте, хоча ця функція нагороди є вагомою, однак її визнати основною 

(«домінуючою») в аспекті її унормування у національному законодавстві не 

можна. Саме тому цілком можна погодитися із тим, що цю функцію можна 

вважати додатковою [8, с. 69], «факультативною». 

Аналіз тематичних джерел дозволяє виокремити ще одну 

«факультативну» функцію нагороди, яка безпосередньо пов’язана із 

історичними нагородними традиціями, згідно з якими нагорода 

розглядається як «обов’язковий елемент посади» [8, с. 70]. Така нагорода не 

пов’язана із певними заслугами перед державою, а головною умовою для її 

використання, є зайняття певної посади. Як правило, це голова держави, 

члени родини (наприклад, нагородна практика Казахстану). Прикладом 

цілком може слугувати Швеція, система нагород та нагородження якої має 

давнє історичне коріння. Король є основним суб’єктом нагородження, а 

принципи отримують ордени при нагородженні [6, с. 40], що підтверджує 

статус нагороди як «символу влади за нагородженням», «символу влади за 

походженням». Враховуючи те, що положення про виконання саме цієї 
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функції нагороди, закріплені у законодавстві не всіх держав, отже вважати 

таку нагородну практику домінуючою немає підстав, отже і функція (її 

можна цілком об’єктивно вважати символічною, бо нагорода в данному 

випадку є символом певної посади) не є основною, «базовою», а скоріше 

«факультативною». Це більше виняток, ніж загальновизнане правило. Тим 

не менш, всі вищезазначені функції нагород взаємопов’язані, доповнюють 

одна одну й у сукупності формують їх систему, зміна однієї із них впливає і 

на всю їх систему. 

Нагороду варто відмежовувати від суміжних правових понять, й 

визначити її місце у т.зв. суміжному понятійному правовому ряду. Цей ряд 

формують наступні «базові» елементи: заохочення, стимул, відзнака, премія, 

цінний подарунок, нагородження, переконання, винагорода, пільга тощо. 

Доцільно розпочати з етимології слова «нагорода». Аналіз відповідних 

джерел дозволяє стверджувати, що нагорода розглядається як «дар, певна 

почесна, престижна винагорода, яка надається за заслужену поведінку, 

вчинок, це відзначення» [89, с. 325-326], «як особлива вдячність» [90, с. 524]. 

Нагорода розглядається представниками різних наук як «інструмент, що 

використовується керуючими суб'єктами для стимулювання керованих 

суб’єктів для вчинення певних дій …; як фактор визначення соціального 

статусу особи, його місця в соціальній стратифікації …; як системи 

заохочень, які характеризуються комплексністю, цілісністю, ієрархічністю, 

ефективністю, урахуванням історичного досвіду та функціонування …; 

засобу вираження основних цінностей суспільства, які визначаються й 

заохочуються державою та суспільством» [91, с. 13]. Д. Коритько, 

аналізуючи семантичне значення «нагороди», зазначає, і у цьому варто 

погодитися, у більшості словниково-енциклопедичних джерел нагорода 

розглядається як винагорода, дар, і навіть у деяких із них асоціюються із 

ними. Це, у свою чергу, вимагає потребу розмежування нагороди, 

насамперед, із винагородою та даром або ж дарунком (подарунком). 

Винагорода, хоча і є «близькою» навіть в аспекті зовнішнього 
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конструювання назви, із нагородою, проте їх ототожнювати не потрібно. 

Винагорода є, все ж таки, «… насамперед платою … за виконання 

визначених обов’язків, або досягнення певного результату …є, як правило, 

заздалегідь обумовленою …» [6, с. 81]. Нагороду й винагороду пропонують 

розмежовувати й не тільки вчені-юристи, а й представники інших наук. Так, 

наприклад, О. Ручкін, аналізуючи соціологічні аспекти нагородних 

інститутів, зазначає, що «нагорода – це нормативно визначена відзнака, яку 

отримує індивід за вчинення «наднормованих» дій, які мають соціально-

економічне, політичне або інше значення у межах визначених у соціумі 

цінностей, й які передбачають зміну його соціального статусу» [91, с. 9-10]. 

Одночасно винагорода представляє собою «рівень матеріальних та 

нематеріальних благ, які отримує особа за результатами трудової функції у 

відповідності до встановлених у державі та підприємстві формальним 

нормам та правилам» [91, с. 10]. Отже, це чітко визначена плата за певне 

діяння, яке не є «унікальним», «понаднормованим», «добровільно 

ініційованим», «вагомим для держави і суспільства». І у цьому контексті 

винагороду можна розглядати як узагальнююче поняття, яке може 

охоплювати заробітну плату, посадовий оклад, авторський гонорар тощо. У 

цьому контексті цілком можна погодитися із С. Мірошник та Д. Коритько у 

тому, що, навіть «не зважаючи на певну функціональну спільність, нагорода 

є більш соціально престижною, ніж винагорода. У деяких випадках нагорода 

включає в себе винагороду» [380, с. 85; 6, с. 81]. Винагорода не виконує 

цілого ряду функцій, які є притаманними нагороді (символічну, політичну, 

ідеологічну тощо), й процедура нагородження є набагато складнішою. 

Нагороду варто відмежувати від дару (подарунку, дарунку). При 

цьому її варто відмежовувати як від подарунку у його розумінні в аспекті 

приватно-правового регулювання (зокрема з акцентом на норми Цивільного 

кодексу України) та публічно-правового регулювання (зокрема норми-

дефініції, закріпленій у Законі України від 14.10.2014 р. «Про запобігання 

корупції»), і про це вже неодноразово зазначалося у роботах вчених-юристів 
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[92, с. 71-79; 93, с. 147-153], в т.ч. із елементами порівняльно-правового 

аналізу зарубіжного досвіду нормотворення та правозастосування [92, с. 71-

79; 93, с. 147-153]. На відміну від нагороди як реакції держави на заслужену 

соціально-корисну унікальну поведінку особи (групи осіб), подарунок навіть 

в аспекті публічно-правового регулювання не пов'язаний саме із такою 

підставою для надання. Безперечно, це може бути т.зв. «офіційний», 

«діловий» подарунок, який особа отримує, виконуючи функції представника 

державної влади або місцевого самоврядування, «цінний подарунок» як 

різновид заохочення (наприклад, підзаконними нормативно-правовими 

актами передбачається можливість вручення як заохочення цінного 

подарунку), проте її варто розмежовувати знову ж таки з акцентом на те, що 

цінний подарунок не виконує всього розмаїття функцій, яке є характерним 

для нагороди, не є «вищою формою відзнаки» з боку держави, від імені 

держави, не має статусу притаманного нагороді, не є процедурно 

ускладненим і не передбачає тих наслідків, які є характерними для нагороди. 

На користь цього свідчить й закріплення норми-дефініції «цінний 

подарунок» у кількох підзаконних нормативно-правових актах. Так, 

наприклад, згідно із Наказом Управління державної охорони України від 

05.07.2012 р. «Про затвердження Порядку нагородження цінним подарунком 

військовослужбовців Управління державної охорони України, придбаним за 

рахунок державного бюджету», зазначено, що «цінним подарунком» є 

«предмет особистого користування або предмет побутового призначення, 

придбаний за рахунок коштів державного бюджету» [94;93, с. 286]. 

Визначення «цінного подарунку» містить і Наказ Міністерства внутрішніх 

справ від 07.08.2015 р. № 952 «Про затвердження Порядку нагородження 

особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб 

цінним подарунком, придбаним за рахунок державного бюджету», як 

«предмет особистого користування, виріб мистецтва або предмет побутового 

призначення, придбаний за рахунок коштів державного бюджету» [95; 33, с. 

286]. Як бачимо, вже у самій нормі-дефініції зазначається, що це предмет 
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побуту, предмет особистого користування, чим не може бути нагорода 

загальнодержавного значення за унікальні, понаднормовані заслуги особи. 

Більше того, вищезазначені підзаконні акти містять норму, яка чітко 

визначає «межу» вартості такого цінного подарунку (50% розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року). 

Отже, варто чітко розмежовувати нагороду та цінний подарунок як різновид 

заохочення, в т.ч. відомчого заохочення, практика застосування якого 

поширена і у зарубіжних країнах (наприклад, «особистий подарунок» у 

Литві, «коштовний подарунок» у Естонії, Грузії, які визначені саме як 

різновид «заохочення»). Не варто цінний подарунок ототожнювати із тими 

видами нагород, які існують у нагородній практиці деяких зарубіжних країн, 

вручення яких пов’язане із самим фактом зайняття певної посади або ж 

фактом нагородження (т.зв. «нагороди за походженням», «символічні 

нагороди»). У будь-якому випадку це все ж таки нагороди, підстави, 

процедура і наслідки відзначення якими закріплені у законодавстві із 

урахуванням історичних нагородних традицій й орієнтацією на 

престижність, авторитет певної посади. 

Нагороду варто відмежовувати і від премій, яка може розглядатися як 

різновид заохочення, як різновид стимулу. Варто усвідомлювати, що потреба 

їх розмежування зумовлена тим, що одним із елементів системи нагород є 

Державна премія України (ст. 3 Закону України від 16.03.2000 р. «Про 

державні нагороди України»). Проте зазначена премія як різновид нагороди 

є не просто премію, а Державною, що вже у назві визначає її 

загальнодержавне, унікальне значення. Саме її унікальність зумовлює 

потребу її унормування у видовому прояві. Так, зокрема, ст. 11 цього ж 

Закону закріплює вичерпний перелік таких премій, а саме: Національна 

премія України імені Тараса Шевченка; Державна премія України в галузі 

науки і техніки (з чотирма номінаціями); Державна премія України в галузі 

архітектури; Державна премія України імені Олександра Довженка; 

Державна премія України в галузі освіти (п’ять номінацій) [84]. Назва 
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кожної із них передбачає вказівку на «Національна» або «Державна», 

«України», що підкреслює її винятковість, соціальну значимість, 

загальнодержавний характер, престиж. Щодо кожної передбачено 

Положення, яке й визначає статус як виду нагороди, затверджене 

Президентом України. Не зважаючи на наявність й інших різновидів премій 

(в т.ч. й Премій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України тощо), вони є преміями певного органу державної влади, 

їх статус регламентується підзаконними актами й процедура призначення та 

вручення є дещо відмінною, як і правові наслідки, в той час, як наприклад, у 

Республіці Казахстан впроваджено Почесну грамоту Республіки Казахстан 

(саме грамота держави, а не певного органу державної влади) як вид 

державної нагороди. 

Доцільним є виокремлення нагороди та відзнаки як поняття, яке є 

набагато ширшим за своїм змістом. Потреба такого співвідношення 

зумовлена навіть тим, що у видовому розмаїтті самих нагород присутні дві 

відзнаки, а саме: відзнака «Іменна вогнепальна зброя» та «президентська 

відзнака». Проте, навіть вони є теж унікальними, формами «вищого 

заохочення» за певні заслуги перед державною, суспільством. Так, зокрема, 

ст. 9 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України» 

зазначає, що «Відзнака «Іменна вогнепальна зброя» встановлюється для 

певної категорії осіб за «визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності 

України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової 

готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, 

захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну 

службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявленні 

при цьому честь і доблесть» [84]. Варто звернути увагу на те, що саме 

«визначні заслуги» є підставою для нагородження, вона є «іменною», що 

знову ж таки підкреслює винятковість такої нагороди. Використання ж у 

назві слова «відзнака» є скоріше вимушеним для формулювання певної 

назви нагороди і у цьому аспекті цілком можна погодитися із А. 
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Майдебурою у тому, що доцільно було б для уніфікації назв всього розмаїття 

нагород використовувати не «Відзнака «Іменна вогнепальна зброя», а 

«Іменна нагородна зброя» [20, с. 16]. Це особливий різновид матеріальної 

нагороди для спеціального кола суб’єктів, для яких законодавством 

передбачено можливість використання зброї у професійній діяльності. 

Відзнаку «Іменна вогнепальна зброя» як вид державної нагороди варто 

відмежовувати від т.зв. «відомчої відзнаки», якою є «Вогнепальна зброя» та 

«Холодна зброя», заохочення якими здійснюється лише поліцейських «за 

виняткові заслуги у сфері забезпечення національної безпеки, за розкриття 

особливо тяжких злочинів, затримання особливо небезпечних озброєних 

злочинців, проявлену честь, доблесть, самопожертву під час рятування 

життя громадян у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в 

особливий період» [33, с. 253]. Навіть не зважаючи на те, що підставою є 

«заслуга», все ж таки, це відомча відзнака, закріплена у підзаконних 

нормативно-правових актах й зорієнтована лише на суб’єктів певної 

державної інституції. Проте це не є цінним подарунком навіть із написом 

(«дарчим написом»), а є саме іменною нагородою за заслужену суспільно-

корисну загальнодержавного значення поведінку. 

Особливою є й наступна нагорода – президентська відзнака, це не 

просто відзнака, навіть не «урядова відзнака», «відомча відзнака», а саме 

відзнака голови держави, яку Президент України «відповідно до Конституції 

України встановлює та нагороджує» (ст. 12 Закону України від 16.03.2000 р. 

«Про державні нагороди України»). Це особливий різновид нагороди, 

«базовим» моносуб’єктом для запровадження та нагородження є саме 

Президент України, прояв ініціативи якого, як правило, пов'язаний із 

певними ювілейними датами, це різновид разових, масових нагород, 

пов'язаних із заслугами у різних сферах суспільного життя. Варто 

погодитися із авторами навчального посібника «Заохочення у службовому 

праві», які, із посиланням на словниково-енциклопедичну літературу, все ж 

таки, розмежовують нагороду і відзнаку, в т.ч. й із акцентом на специфіку 
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національного законодавства щодо закріплення «урядових відзнак» та 

«урядових нагород». Зокрема зазначається, що «відзнака – це … прикмета, 

ознака, яка відрізняє предмет, особу від інших; це певна позитивна 

діяльність, яка відзначається; знак, який вказує на особливі досягнення; а 

нагорода – відзначення заслуг, позитивних якостей тощо» [33, с. 56]. 

Стосовно т.зв. «урядових відзнак» та «урядових нагород», окрім того, 

що вже саме назва містить вказівку на суб’єктів їх впровадження та 

застосування, законодавець і перерахував їх (Закон України від 10.12.2015 р. 

«Про державну службу» (ст. 53), підзаконні нормативно-правові акти 

(наприклад, Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. № 

728, Регламент Кабінету Міністрів України тощо). Навіть не зважаючи на 

певну «узагальненість» формулювання ст. 53 Закону України від 10.12.2015 

р. «Про державну службу», яке не дозволяє чітко розмежувати їх як «урядові 

відзнаки» та «урядові нагороди», це можна зробити з акцентом уваги на 

Регламент Кабінету Міністрів України й визнати, що урядовими відзнаками 

є «вітальний лист та подяка», а «урядовою нагородою є Почесна грамота 

Кабінету Міністрів України» [33, с. 67]. 

«Відомчі відзнаки» визначаються у відповідності до Положення про 

відомчі заохочувальні відзнаки, затверджене Указом Президента України від 

30.05.2012 р. № 365 / 2012, й цілком логічно, що можуть бути специфічними 

щодо кожного «відомства», з урахуванням специфіки його функціонального 

призначення (наприклад, нагрудний знак «Відзнака МЗС України», 

занесення на Дошку пошани для співробітників Національної поліції тощо). 

Варто звернути увагу на відсутність трудових або ж службових 

відносин між суб'єктами нагородних правовідносин, саме у цьому аспекті 

можна погодитися із Є. Трофимовим у тому, що суб’єкт нагородження по 

відношенню до особи, яка нагороджується, виконує «публічно-правову 

функцію представника підвладної йому соціальної групи» [5, с. 8]. Саме у 

цьому полягає і відмінність нагороди від заохочення і від «відомчих 
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нагород», які розглядаються традиційно щодо «визнання відомчих 

(локальних) публічних заслуг … підлеглих осіб» [5, с. 30]. Щоправда, у 

закордонних наукових джерелах навіть можна зустріти деталізовану позицію 

щодо цього питання, із розподілом нагород на «відомчі» та «галузеві» або ж 

(«професійні») [5, с. 30], що пояснює видове розмаїття, та їх розподіл, 

суб’єктів нагородження. У вітчизняній правовій науці використовується 

узагальнений термін для позначення цих нагород, а саме «відомчі», а також 

унормування цієї назви у джерелах нагородного права. Саме цей вид 

заохочувальних відзнак застосовується за «особисті трудові досягнення у 

професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги 

під час виконання обов’язків, працівниками об’єктів, які входять до сфери 

управління органу (установи) …» [8, с. 44]. Важливо також зазначити, що 

відсутні ступеневі «відомчі» відзнаки, а також лімітованою є їх кількість із 

прив’язкою до суб’єкта нагородження й також слід відзначити важливий 

факт, сутність якого полягає у тому, що «відомчі відзнаки не можуть 

відтворювати державні нагороди України» [8, с. 45]. 

Нагороду слід відмежовувати від заохочення як поняття 

комплексного характеру. У їх співвідношенні заохочення є загальним, а 

нагорода – частковим, нагорода є одним із видів заохочень. У колективній 

роботі «Заохочення у службовому праві» наведено велику кількість 

визначень заохочення, запропонованих вченими-юристами у різні історичні 

періоди у різних джерелах, серед яких: «як міри схвалення, яка 

встановлюється і застосовується … за сумлінне і точне виконання 

покладених обов’язків … за вчинення непередбачених … корисних діянь, які 

перевершують звичайні вимоги» [33, с. 35], як «особливий вид впливу, який 

не підпорядковує, але специфічним чином спрямовує волю особи на дії, 

корисні для інтересів колективу і суспільства» [33, с. 35], «позитивна 

санкція, заслужена міра схвалення, публічне визнання заслуг, відмінностей, 

успіхів …» [33, с. 36], «це форма і міра юридичного схвалення належної 

поведінки, а також перевиконання встановлених показників, стандартів, яка 
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тягне за собою сприятливі юридичні наслідки у вигляді додаткових пільг, 

переваг тощо» [33, с. 36]. Проте, не зважаючи на їх розмаїття, все ж таки 

можна стверджувати, що вони пов'язані не лише із «вагомими», 

«особливими», «значними» досягненнями у діяльності особи (колективів), а 

й сумлінним виконанням цими особами своїх обов’язків, із правомірною 

«шаблонною» звичайною їх поведінкою, що зумовлює реакцію держави, 

однак не вимагає персоніфікації реакції на «наднормованість», 

«унікальність», «винятковість» поведінки особи (колективу). Такої ж позиції 

дотримується й законодавець. Так, наприклад, у Законі України від 

10.12.2015 р. «Про державну службу», закріплюючи заохочення для 

державних службовців, законодавець подає їх перелік, розміщуючи із 

акцентом на зростання їх престижу, значення. Так, зокрема, у ст. 53 

відповідного Закону закріплює наступний перелік заохочень: «оголошення 

подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими 

відзнаками державного органу; дострокове присвоєння рангу в порядку, 

визначеному Законом; представлення до нагородження урядовими 

відзнаками та відзначення урядовими нагородами; представлення до 

відзначення державними нагородами» [84]. І лише останнім, а отже 

найвищим за своєю значимістю, за ресурсом зазначає державні нагороди. 

Тим самим чітко закріплюючи свою позицію щодо їх співвідношення. Це у 

повній мірі узгоджується із положеннями Закону України від 16.03.2000 р. 

«Про державні нагороди України» щодо визнання державних нагород в 

якості «вищої форми відзначення …» (ст. 1 Закону). У деяких джерелах 

можна зустріти положення про порівняння нагород із «заохочувальними 

санкціями» іноді навіть із «позитивними (сприятливими) санкціями» 

(наприклад, роботи М. Марченко, Д. Коритько тощо) [6, с. 70-71; 17, с. 408-

415]. Варто зазначити, що акцент уваги вчених зроблено на елементі норми 

права із певною позитивною реакцією і нагороду також можна розглядати в 

об’єктивному розумінні як складову норми права, яка безпосередньо містить 

вказівку на нагороду як реакцію на заслугу. У аспекті ж співвідношення із 
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вищезазначеними поняттями варто уточнити, що їх співвідношення буде 

аналогічним до співвідношення із заохоченнями або ж стимулами, 

позитивами, лише єдине, що буде їх відрізняти, так це нормативний аспект, 

розгляд як складової структури норми права. 

Не доцільно ототожнювати нагороди й стимули, які традиційно у 

праві розглядаються у широкому (як позитивні стимули та відповідальність) 

та вузькому розумінні (лише як заходи позитивного спонукання до бажаної 

поведінки). Аналіз робіт І. Луценка, В. Красовської, Т. Коломоєць, 

Р. Калюжного, М. Титаренко та ін., дозволяє стверджувати, що, навіть з 

огляду на наявне розмаїття варіантів їх назви, все ж таки, єдиними є підходи 

щодо акценту уваги на розгляд їх як прояву спонукання до бажаної 

правомірної суспільно-корисної поведінки. Так, зокрема, стимули 

пропонується розглядати як «правовий поштовх до правомірної поведінки» 

[96, с. 35], «як спонукання до законослухняної поведінки, яке створює для 

задоволення інтересів суб’єктів … сприятливий режим» [97, с. 24], «засіб 

впливу на суб’єкта шляхом спонукання його до вчинення правомірного 

діяння», «як засіб впливу … на поведінку суб’єкта … шляхом спонукання до 

активної правомірної суспільно-корисної діяльності» [98, с. 24], «засоби 

спонукання до правомірної, суспільно-корисної, результативної діяльності 

…» [99, с. 97]. У цьому контексті розгляду стимулів цілком логічно зробити 

висновок про те, що вони є «набагато змістовнішими», ніж нагорода. 

Остання є лише одним із можливих видів стимулів, при цьому проявом 

«позитивного стимулу», «стимулу у вузькому його розумінні». Нагорода 

посідає своє чільне місце серед інших видів стимулів [100, с. 70], якими є: 

премія, пільга, привілей, імунітет, заохочення, доплата, надбавка тощо. 

Не варто ототожнювати нагороду і переконання як метод 

регулювання відносин, метод адміністрування тощо. Нагорода у 

співвідношенні із переконанням відіграє роль одного із засобів його 

реалізації. Переконання традиційно розглядається як сукупність засобів, 

способів, прийомів, за допомогою яких здійснюється певний вплив на особу, 
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її психіку задля спонукання до бажаної, правомірної, суспільно-корисної 

праці [69, с. 198-199]. Переконання розглядається як «система заходів 

реагування, які здійснюються державою, громадськими інституціями, що 

знаходять прояв у здійсненні виховних, роз’яснювальних, заохочувальних 

заходів, формуванні у осіб розуміння необхідності чіткого виконання законів 

та підзаконних актів» [33, с. 21]. І саме серед всього розмаїття його 

зовнішніх форм своє (однак не єдине, монопольне) місце посідає заохочення, 

різновидом якого, у свою чергу, є нагорода. При цьому серед всього цього 

розмаїття засобів, прийомів, способів (а в сучасних доктринальних правових 

джерелах домінуючим є використання терміну «інструменти»), лише окреме, 

хоча і чільне, місце посідає нагорода. Саме тому їх ототожнення є не лише 

недоцільним, а й помилковим.  

Не варто ототожнювати нагороду і символ, хоча нагорода і виконує 

певну символічну функцію, яка є «допоміжною» («додатковою»), оскільки 

символ, а точніше, все ж таки, потрібно мову вести про «нагородний 

символ» – це форма нагороди, це те, що «надає нагороді назву» [5, с. 8], а у 

неї є ще й зміст, яким є благо, яке надається особі, щодо якої нагорода 

застосовується. А вже саме благо як зміст нагороди поділяється на 

«нагородні символи та соціально-правові переваги» [5, с. 21]. 

Недоцільно ототожнювати нагороду й пільги (хоча вони 

передбачаються стосовно окремих різновидів нагород), ранги, привілеї та 

інших видів матеріальних або ж моральних переваг, бо нагороди – це, у 

першу чергу, «в контексті теорії права, засоби морального значення, які у 

визначених законодавством випадках передбачають у своєму змісті також і 

право на отримання пільг, привілеїв або матеріальних виплат, які 

передбачаються до деяких із них, а також можливість пом’якшення 

покарання для відповідних осіб» [101, с. 80-81], однак не є їх самоціллю. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, слід чітко усвідомлювати, 

що нагорода посідає своє місце у суміжному понятійному ряду, перебуваючи 

у різному варіанті співвідношення із елементами цього ряду (переконання, 
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заохочення, стимули, винагорода, відзнака, премія, цінний подарунок) й у 

жодному разі, враховуючи специфіку її ознак, функцій, її неможна 

асоціювати із жодним із цих елементів понятійного суміжного ряду. 

Нагороду як «базовий» елемент нагородної справи слід розглядати в якості 

законодавчо визначеної особливої вищої форми заохочення з боку держави 

(в особі голови держави) на заслуги перед державою, суспільством, що 

застосовується до особи (колективу осіб) в порядку особливої деталізованої 

процедури, за відсутності трудових (службових) відносин із суб’єктом 

нагородження, й передбачає гарантовану державою багаторівневу соціальну 

престижність, моральне, матеріальне або ж змішане забезпечення. 

 

 

 

2.2 Класифікація нагород: критерії, види 

 

 

Насамперед, варто зазначити, що саме класифікація дозволяє 

з’ясувати реальний зміст, унікальність явища. Це у повній мірі стосується й 

офіційних нагород. Зазначаючи про те, що комплексних наукових робіт, 

безпосередньо присвячених класифікації офіційних нагород, немає, в той же 

час можна стверджувати, що певні (хоч і недостатньо завершені, 

недостатньо змістовні) напрацювання з цього питання, все ж таки є. Вони у 

більшості своїй присвячені класифікації державних нагород, а отже їх варто 

проаналізувати з урахуванням того, що державні нагороди – це «ядро» 

офіційних нагород. Перед тим як перейти до аналізу цього питання, варто 

зазначити, що різним є підхід до обрання критеріїв такого розподілу, а отже 

й класифікаційні варіанти поділу. 

Так, наприклад, А. Майдебура, досліджуючи конституційно-правовий 

статус державних нагород в Україні, в одній зі своїх робіт виокремлює 

«базову», на його погляд, класифікація, яку виокремлює з огляду на 
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формальне значення (форму) їх, а саме: «1) нагороди, первинна сутність яких 

виявляється у їхньому матеріальному прояві, тобто це певні речі (як 

спеціально установлені – ордени, медалі, так і звичайні – зброя); 2) державні 

премії, звання Герой України та почесні звання – нагороди, первинна 

сутність яких полягає в тому, що це офіційно присвоєні назви, у випадку з 

державними преміями – це звання лауреата премії» [20, с. 10]. Досить цікаву 

класифікацію пропонує А. Майдебура в інших роботах із акцентом на 

«нагороду як засіб відзначення» на її певні формальні ознаки. Так, зокрема, 

до першої групи пропонується відносити «спеціально встановлені знаки, які 

мають символічне значення і у своєму матеріальному прояві свідчать про 

факт нагородження» [8, с. 71], до другої – спеціально встановлені назви 

(звання «Герой», почесні звання), третьої – «предмети і засоби, первинна 

сутність яких не має відношення до нагород, проте почали 

використовуватися як нагороди від впливом історичних умов (нагородна 

зброя, премія)» [8, с. 71-72]. Тобто, за одним і тим же критерієм пропонує 

вже дещо розширений розподіл на види, що свідчить про певну 

спеціалізацію його дослідження. В подальшому у цій же роботі, вчений-

юрист, використовуючи той же критерій – форму, пропонує виокремлювати: 

матеріальні офіційні нагороди, якими є ордени, медалі, зброя (для їх 

позначення пропонується додаткова назва – «речові»); нематеріальні 

нагороди, якими прийнято вважати звання Героя України, почесні звання; 

комплексні (змішані), якими є державні премії [20, с. 10]. Отже, другий 

варіант вже є деталізованішим, й дозволяє відмежувати почесне звання від 

державної премії, що підкреслює багатоманіття форм прояву унікального 

ресурсу офіційних нагород. 

Пропонуючи класифікацію офіційних нагород, А. Майдебура 

доповнює перелік критеріїв для розподілу їх на види й формулює наступний 

варіант: а) залежно від виду нагороди доцільним є виокремлення звання 

Героя України, орденів, медалей, нагородної зброї, почесного звання, 

державної премії, президентської відзнаки (тобто має місце їх ієрархічне 
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розташування); б) залежно від сфери суспільного життя, заслуги у якій і 

слугували підставою для нагородження, нагороди пропонується розподіляти 

на: нагорода за заслуги в економіці, науці, культурі тощо; в) за суб’єктами, 

що підлягають нагородженню, пропонується виокремлення нагород для 

військових, нагород для представників певних професій, нагород для 

громадян України, іноземних громадян тощо. Щоправда, пропонується дещо 

розширений перелік таких нагород за цим критерієм, що не у повній мірі 

узгоджується із реальним станом справ. Зокрема, перераховуються 

«нагороди … чоловіків, жінок …» [20, с. 10]. Втім, можна погодитися, що є 

нагороди, зорієнтовані лише на жінок, проте «суто чоловічих» нагород, на 

жаль, немає. Саме тому запропонований критерій є цілком доречним, проте 

авторське уточнення виглядає не зовсім коректним. І, нарешті, г) залежно від 

характеру заслуги пропонується виокремлювати нагороди як реакцію на 

«подвиг, особливу заслугу, заслугу» [20, с. 10]. Хоча й запропоновано кілька 

критеріїв для розподілу офіційних нагород, все ж таки, визнати його 

всеохоплюючим, навряд чи, можна. 

У цьому аспекті привертає увагу робота Є. Трофимова, в якій він 

запропонував дещо розширений варіант класифікаційного поділу офіційних 

нагород на різновиди. Так, зокрема, насамперед пропонується виділення 

типів офіційних нагород, серед яких: державні та муніципальні нагороди, 

галузеві та відомчі нагороди [5, с. 30]. Виокремлення таких типів, які 

фактично й формують нагородну систему, є можливим завдяки одночасному 

використанню кількох критеріїв (полікритеріальний поділ), серед яких: «… 

суб’єкт нагородження, особа, що нагороджується, сфера та ступінь 

винагородження, характер участі громадськості у нагородному 

провадженні» [5, с. 30]. За такого підходу, державними та муніципальними є 

нагороди, які впровадженні суб’єктом публічної адміністрації або ж 

Президентом України, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів або ж 

органом місцевого самоврядування, нагородження яким здійснюється в 

якості офіційного визнання публічних заслуг перед державою, громадою. 
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Відповідно галузеві нагороди – це різновид офіційної нагороди, 

впровадження та застосування яких здійснюється з акцентом на спеціальну 

компетенцію суб’єкта нагородження та професійні (галузеві) заслуги особи, 

яку нагороджують. Відомчі – нагороди за відомчі (або ж локальні) заслуги 

особи [5, с. 30]. Зацікавленість викликають й запропоновані ним дванадцять 

критеріїв для розподілу офіційних нагород, серед яких: а) категорії осіб, що 

нагороджуються, що дозволило виокремити: нагороди для фізичних осіб, 

нагороди для колективів, змішані нагороди та т.з. «нагороди для публічних 

установ» [5, с. 31]; б) залежно від кількості осіб, що підлягають одночасному 

нагородженню, запропоновано цілком слушно виділяти: одноосібні, 

колективні та альтернативні; в) характер заслуги як підстави для 

нагородження, та її територіальний масштаб дозволили виділити 

загальнодержавні, міжрегіональні, регіональні, місцеві нагороди; г) залежно 

від соціально-організаційної ознаки пропонується вести мову про 

загальносоціальні (загальнодержавні), галузеві, відомчі (локальні) нагороди; 

д) за сферою заслуг можливим є виділення універсальних та спеціальних 

нагород, при цьому останні цілком логічно можуть підлягати деталізації; е) 

за характером заслуг нагороди пропонується поділяти на: «вислужні» (за 

багаторічну бездоганну службу, виконання обов’язків тощо), «орденські» 

(неодноразового індивідуального застосування) та «пом’якшені або ж 

ювілейні» (разового масового застосування); є) за ознакою нагородного 

цензу – безцензові та цензові нагороди (унормовані вікові, професійні, 

посадові, строкові та ін. цензи); ж) за ознакою квотування запропоновано 

розрізняти: безквотні (вільного застосування) та квотні нагороди із 

розподілом останніх ще на кілька видів, серед яких: хронологічно квотні, 

генерально квотні, квотні за кількості наявних кавалерів, а також із 

додатковим квотуванням; з) за способом встановлення – власні, визнані, 

спільні нагороди; і) за ознакою актуальності пропонується виокремлення 

наступних видів: «діючі», «сплячі», виняткові, скасовані, неактуальні 

нагороди; к) за ознакою строковості – безстрокові та строкові; л) за формою 
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– речові, документальні, усні, зарахування до складу військової частини 

тощо [5, с. 31-32]. Згадування про зазначену класифікацію нагород можна 

знайти і у роботі Д. Коритько [101, с. 85-86]. Щоправда, детальний аналіз 

роботи Є. Трофимова дозволяє виокремити ще одну класифікацію, для якої 

використовується один із зазначених критеріїв, проте мова взагалі йде не про 

«офіційні нагороди», а, скоріше за все, про їх антипод. Отже, за формою 

нагорода може бути: «антинагородою – це т.з. «смішні» нагороди, які 

включають в себе пародійну риторику визнання «заслуг»; щоправда без 

дотримання вимог деліктного провадження» [5, с. 21-22]. Безперечно, 

останній розподіл не є класифікацією офіційних нагород, а скоріш за все, їх 

антипод у вигляді суспільного осуду. 

Д. Коритько пропонує розподіл офіційних нагород за наступними 

критеріями: а) залежно від суб’єкта заснування – ті, що засновуються 

Президентом України, і ті, що встановлюються виключно законами України 

[101, с. 88]. Цілком слушний розподіл стосовно державних нагород, а для 

всіх офіційних – додатково слід виокремити ті, що впроваджуються 

підзаконними актами органів державної влади та місцевого самоврядування; 

б) за фактичною можливістю нагородження – ті, нагородження якими 

проводиться постійно, і ті, нагородження якими є разовим або ж взагалі не 

проводиться. У цьому аспекті можна додатково згадати про «сплячі», 

«раніше діючі» нагороди; в) за характером заслуг – універсальні, військові, 

шахтарські тощо; г) за статевою приналежністю – «жіночі» та універсальні 

нагороди; д) за способом досягнення заслуги – нагороди за «одиничні 

діяння» (мужність, подвиг, відвагу); нагороди за діяльність, яка не виключає 

й відзначення за «одиничні діяння»; нагороди за вислугу; е) за критерієм 

громадянства – нагороди лише для громадян України, універсальні 

нагороди; є) за матеріальною ознакою – нагороди із певними пільгами та 

привілеями, нагороди без пільг та привілеїв, нагороди із виплатою при 

нагородженні [101, с. 88-92]. Змістовно подібний варіант класифікації 

демонструє й О. Совгиря [64, с. 74-76]. 
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Зацікавленість викликає робота Д. Коритько в аспекті т.зв. 

опосередкованого виокремлення класифікації нагород із висвітленням 

зарубіжного досвіду правового регулювання нагородних правовідносин, 

порівняльно-правового його аналізу із досвідом України та побічним 

виділенням критеріїв поділу нагород на різновиди. Так, зокрема, аналізуючи 

історичний аспект нагородних правовідносин, вчений-юрист виокремлює 

державні нагороди одноразового масового нагородження, «функціональним 

призначенням якого є разова нагородна кампанія» [6, с. 10], й багаторазові 

нагороди. Зокрема, зазначає, що «… після завершення подій та ювілейних 

дат, яким вони присвячені, відповідні нагороди набувають статусу 

«сплячих» й безстроково посідають місце у системі нагород, не будучи 

такими, що скасовані, або ж відмінені» [6, с. 10]. 

Одночасно виокремлюючи т.зв. «вислужні» нагороди, фактично 

вчений-юрист не тільки зазначає, вони «… мають нижчий статус, ніж 

нагороди за одиничні діяння, завдяки чому їх соціальних престиж є нижчим» 

[6, с. 10-11], а й пропонує розподіл нагород залежно від безпосередньої 

підстави їх, а у попередньому варіанті додатково й періодичність 

застосування. 

Аналізуючи, зокрема, досвід зарубіжних країн, виокремлюються 

нагороди залежно від: суб’єкта, щодо якого може відбуватися нагородження, 

в аспекті унормованих обмежень щодо окремих суб’єктів. Так, зокрема, у 

законодавстві Вірменії передбачено, що Президент, Віце-президент, 

депутати Верховної Ради та Рад Республіки Вірменія обмежені у праві бути 

відзначеними зокрема державними нагородами [6, с. 32]. Аналізуючи досвід 

Японії, одночасно виокремлюється кілька варіантів розподілу й одночасно 

порівнюється із українською практикою. Так, наприклад, за періодом 

вручення у Японії виокремлюються традиції «весняних» і «осінніх» 

нагороджень (до дня імператора (вже – екс-імператора Хідохіто) та до Дня 

Культури), які називають «нагородними сезонами», хоча й припускаються 

випадки вручення нагород і в інші дати (наприклад, до ювілейних дат) [6, с. 
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33]. Зазначаючи, що законодавство Японії, на відміну від України, не 

передбачає встановлення будь-яких пільг та привілеїв нагородження, 

фактично виокремлюються нагороди із пільгами, привілеями та нагороди без 

таких «бонусів» [6, с. 33]. Цікавим є й виокремлення різновидів нагород 

залежно від безпосереднього суб’єкта, що здійснює нагородження. У Японії 

за цим критерієм можна виокремити: нагороди, які вручаються виключно 

імператором Японії у його палаці (ордени першого ступеня), які вручаються 

Прем’єр-міністром в імператорському палаці, однак без присутності 

імператора (ордени другого ступеня), які вручаються міністрами за 

дорученням прем’єр-міністра (ордени третього ступеня і нижче, нагородні 

чаші, нагородні знаки) [6, с. 33]. Більше того, уважне вивчення роботи, 

дозволяє виокремити ще один вид класифікації нагород у Японії залежно від 

їх зовнішньої форми, а саме: традиційна форма (ордени, нагородні чаші 

тощо) й умовна форма (медалей як таких, що є у традиційному їх розумінні, 

у Японії немає, це «… нагородні стрічки, які кріпляться на планках (в 

основному для відзначення військовослужбовців)») [6, с. 41]. Аналізуючи 

досвід врегулювання відповідного питання у США, фактично пропонується 

виокремлення різновидів нагород залежно від суб’єкта, щодо якого нагорода 

здійснюється, а саме: універсальні (наприклад, Золота Медаль Конгресу 

США), для військових (наприклад, Медаль пошани як найвища військова 

нагорода США) [6, с. 35]. Порівнюючи засади нагородної справи в Україні 

та США, фактично пропонується й ще один розподіл нагород, а саме 

залежно від унормованості вигляду їх. Якщо у законодавстві України це 

питання абсолютно визначено врегульовано, у законодавстві США «… не 

передбачено стандартного проекту для них …» [6, с. 38]. Зокрема Золоті 

Медалі «… виготовляються виключно «під особу», яка представляється до 

нагородження до нагородження, зображується портрет нагородженого або 

події, в яких він брав участь …вона є «ненормативною», … скоріше 

символічною та не призначена для носіння на уніформі або іншому одязі, а є, 

радше, подібним трофеєм» [6, с. 38]; р) цілком можливим є й розподіл 
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офіційних нагород залежно від суб’єкта, щодо якого здійснюється 

нагородження, на: нагороди для особи, яка жива, нагороди, які 

застосовуються посмертно; с) залежно від безпосереднього нормативно-

правового акту, який містить опис, засади застосування нагороди: ті, що 

закріплені у статутах; ті, що закріплені у положеннях (на прикладі досвіду 

України). Цілком логічним вбачається і розподіл нагород за суб’єктом, щодо 

якого здійснюється нагородження, з огляду на те, чи це перша нагорода 

(первинне нагородження) чи вже наступна (наступне нагородження). Це 

стосується й ступеневості нагород у ієрархії нагородної системи, і самої 

ієрархічності нагород аж до «вищого ступеня відзнаки» (ст. 6 Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»). У цьому 

аспекті можна навести й приклади із зарубіжної практики. Так, наприклад, у 

законодавстві США прямо передбачено, що найвищою нагородою – Золотою 

Медаллю Конгресу США – особа може нагороджуватися «неодноразово (за 

умови повторного нагородження за досягнення в іншій галузі)» [6, с. 37]. 

Одночасно, згідно із законодавством України, почесні звання України, за 

винятком тих, що мають ступені, вдруге не присвоюються (п. 5 Положення 

про почесні звання України). Стосовно ж, наприклад, президентських 

відзнак, у законодавстві України передбачена можливість лише первинного 

застосування, тобто «повторно Хрестом Івана Мазепи не нагороджують» [8, 

с. 132]. Слід зазначити, що орденом князя Ярослава Мудрого особа може 

бути нагороджена лише у випадку, коли вона раніше вже була нагороджена 

іншими державними нагородами. Тобто, має місце ситуація, яку можна 

вважати «первинним» нагородженням стосовно ордену князя Ярослава 

Мудрого й одночасно «наступним» нагородженням стосовно інших 

різновидів нагород, тобто «комплексне» нагородження. Стосовно ж 

звичайного виду «наступного» нагородження, а отже і виду нагороди, можна 

вести мову про ступеневість останньої (у межах однієї нагороди, однак 

різних ступеней). 
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У цьому сенсі також можна згадати досвід США. Зокрема, 

нагородження Золотою Медаллю Конгресу США можливе в т.ч. й 

посмертно, але не пізніше ніж через 25 років після смерті особи (строк 20 

років починає спливати після 5 років з дня смерті особи). Виняток 

передбачено лише у тому випадку, коли Конгрес США вже прийняв рішення 

про відзначення медаллю (до смерті особи) і її мають вручити у будь-якому 

випадку [6, с. 37]. 

Одночасно, у законодавстві України почесні звання посмертно 

особам не присвоюються (п. 7 Положення про почесні звання України, 

затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476 / 2001, з 

наступними змінами та доповненнями). Певна специфіка передбачена для 

президентських відзнак у законодавстві України. Так, наприклад, 

президентська відзнака – медаль «За працю і звитягу» не передбачається як 

вид нагороди, що може застосовуватися посмертно. Аналогічні ж 

властивості притаманні й, наприклад, ювілейній медалі «20 років 

незалежності України» також як виду президентської відзнаки. Одночасно 

для ще одного різновиду такої ж нагороди – Хреста Івана Мазепи – така 

процедура передбачена й щодо осіб, які вже померли (посмертно). 

У колективній праці «Заохочення у службовому праві» також 

пропонується класифікація, щоправда, лише державних нагород «із 

виокремленням цілої низки критеріїв для поділу. Серед них: суб’єкт 

застосування; суб’єкт, щодо якого здійснюється нагорода; характер заслуги; 

форма; зміст; особливості нагородної процедури; нормативно-правовий акт, 

який визначає особливості застосування [33, с. 72]. 

Варто також згадати про варіанти класифікації нагород, 

запропоновані свого часу В. Гринчишиним [80, с. 11-12]. Саме у його 

роботах вперше використовується термін «сплячі нагороди», які вже 

«виконали своє призначення» й у зв’язку із цим втратили актуальність [80, с. 

5], а також В. Заїкою, із розподілом нагород залежно від нормативних засад 

їх закріплення [102, с. 79-85]. 
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Д. Шуняков, аналізуючи історичний аспект проблематики нагород, 

зокрема державних нагород, виокремлює в якості різновидів – «бойові» та 

«трудові» залежно від безпосередніх підстав їх застосування [51, с. 24]. Й 

додатково звертає увагу на існування індивідуальних, колективних нагород, 

які виділені залежно від суб’єкта, щодо якого застосовуються, та матеріальні 

та моральні нагороди (за змістом) [51, с. 33-34]. Аналіз наявних робіт 

свідчить про певну тенденцію у виокремленні критеріїв для поділу 

офіційних нагород на види у роботи вчених-юристів. Вони у переважній 

своїй більшості виокремлюють елемент «структури нагородної системи», 

серед яких: суб’єкт, об’єкт, засоби, способи, ресурс тощо [6, с. 84]. Таку 

тенденцію цілком можна використати як основу для формування 

оновленого, такого, що охоплює всі ознаки сучасності, переліку як елементу 

теорії нагородного права. 

Цілком можна вести мову про те, що більшість критеріїв, 

виокремлених раніше у правовій науці, не втрачають свого значення і на 

сьогоднішній день. Використовуючи їх як базу, варто запропонувати 

наступний варіант класифікаційного розподілу офіційних нагород на види 

залежно від:  

а) суб’єкта впровадження, відповідно до якого всі офіційні нагороди 

цілком можна поділити на: президентські відзнаки (які впроваджуються 

безпосередньо цим суб’єктом) й інші нагороди (вони впроваджуються 

винятково законами України);  

б) за суб’єктом, щодо якого нагородження здійснюється. За цим 

критерієм цілком можна вести мову про: індивідуальні та колективні 

нагороди, а отже про нагороди для окремо фізичних осіб та для групи осіб 

(колективів);  

в) за суб’єктом, щодо якого здійснюється нагородження, можна ще 

раз використати в якості критерію поділу й виокремити: нагороди для 

громадян України й нагороди універсальні (як для громадян України, так й 

іноземних громадян та осіб без громадянства). Так, зокрема, згідно із ст. 5 
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Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України», 

державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства [84]. Ця ж стаття передбачає і 

можливість удостоєння громадянами України нагород іноземних держав. 

Отже, цілком можна вести мову про можливість поділу нагород за 

суб’єктом, щодо якого здійснюється нагородження, на: ті, що зорієнтовані 

виключно на громадян України, й універсальні нагороди. Більше того, 

Прикінцеві положення цього ж Закону України закріплюють положення про 

те, що звання Героя України може бути присвоєне іноземцю (п. 3-1 

Прикінцевих положень). Щоправда, в наявності мають бути наступні 

підстави: а) це виняткова процедура лише для посмертного нагородження; б) 

нагородження особи орденом Героїв Небесної Сотні за здійснення 

виняткового геройського вчинку, безпосередньо пов’язаного із 

відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під 

час Революції Гідності (п. 3-1 Прикінцевих положень). Президентські 

відзнаки також можуть застосовуватися як щодо громадян України, так і 

іноземних громадян та осіб без громадянства (наприклад, Хрест Івана 

Мазепи, Ювілейна медаль «20 років незалежності України» тощо); 

г) за сферою заслуг офіційні нагороди можна розподілити на: 

універсальні (для будь-якої сфери) та спеціальні (для різних сфер із 

внутрішнім поділом, як-то: «військові» нагороди і їх поділ залежно від сфери 

заслуг особи). Зокрема, аналіз національного законодавства дозволяє, 

наприклад, виокремити нагороди для військовослужбовців (медаль «За 

військову службу Україні»), шахтарів (орден «За доблесну шахтарську 

працю»), ветеранів війни (медаль «Захиснику Вітчизни»), жінок (орден 

княгині Ольги), осіб офіцерського складу Збройних Сил України, 

поліцейських, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

зовнішньої розвідки України та ін. (наприклад, орден «За мужність», медаль 

«За бездоганну службу», відзнака «Іменна вогнепальна зброя») тощо. Більше 

того, аналіз такого виду нагороди як «Почесне звання України», дозволяє з 
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упевненістю стверджувати, що її різновиди виокремлені саме з акцентом на 

професійну сферу заслуг особи (наприклад, «Заслужений вчитель України», 

«Заслужений архітектор України», «Народний артист України» тощо);  

д) за характером заслуг офіційні нагороди можна поділити на: 

універсальні (із можливістю неодноразового застосування), разові (це 

можуть бути, наприклад, ювілейні президентські відзнаки, застосування 

яких є разовим, пов’язане із певними ювілейними датами), «вислужні» (за 

вислугу років, бездоганну багаторічну службу, працю тощо). Певну 

зацікавленість викликає і зарубіжний досвід щодо розподілу нагород 

залежно від специфіки їх вручення, як-то: а) ті, що вручаються лише один 

раз на рік з нагоди певного свята (наприклад, в Естонії 24 лютого у День 

незалежності), т.з. «регулярне вручення»; б) ті, що вручаються у будь-який 

інший час («універсальне вручення»). У Німеччині «регулярне вручення», 

починаючи з 1991 року, відбувається лише 3 жовтня – ювілей Об’єднання 

Німеччини [103]. У Італії вручення ордену «За заслуги перед Італійською 

Республікою» здійснюється лише двічі на рік – 2 червня (Національний день 

Республіки) та 27 грудня (річниця Конституції Італії) [104]. Щоправда, 

регламентовані винятки із цього правила, однак і вони є абсолютно 

визначеними. У Франції регламентованою є не лише періодичність 

вручення, дати вручення нагород, а й подання кандидатур для нагородження. 

Так, наприклад, орден Почесного Легіону може бути вручений тричі на рік 

для військових, а подання кандидатур на рівні міністрів – лише тричі на рік, 

відповідно вручення ордену «За заслуги» можливе лише двічі на рік як для 

цивільних, так і для військових, а подання кандидатур – лише два рази на рік 

[83, с. 8-9]. Стосовно України можна зазначити наступне. У чинному Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України» міститься 

норма, яка опосередковано визначає можливі дати нагородження, як, до речі, 

й Указ Президента України № 138 / 2003 від 09.02.2003 р. «Про Порядок 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України» 

[105], а саме: «порядок подання про відзначення державними нагородами, 
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які вносяться з нагоди державного, професійного свята, ювілею особи або 

ювілею підприємства, установи, організації, області, району, міста, селища, 

села …» (п. 9 Указу), а у п. 1 Указу Президента України № 1177 / 2005 від 

18.08.2005 р. «Про вдосконалення нагородної справи в Україні» взагалі 

перераховуються можливі періоди нагородження, як-то: «… з нагороди дня 

соборності України, Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня 

незалежності України, професійних свят, ювілейних дат, а також в інших 

випадках, що визначаються Президентом України» [106]. При цьому 

державні свята, окрім назви, уточненні й календарними датами. Це 

положення повністю узгоджується із пріоритетом вдосконалення нагородної 

справи в Україні в аспекті її оптимізації термінової визначеності. Можливим 

є й розподіл нагород залежно від нормативно-правового акту, який визначає 

нагороду, засади її впровадження, застосування. З огляду на досвід України, 

враховуючи єдиний «базовий» акт, який визначає засади нагородної справи, 

Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України», все ж 

таки такий поділ можливий із акцентом на безпосередній нормативно-

правовий акт, а саме: а) нагороди із статутами (звання Герой України, 

ордени); б) нагороди із положеннями (для інших нагород). В той же час 

зарубіжний досвід нагородної нормотворчості свідчить про те, що можливим 

є виділення: а) нагород, визначення, процедура впровадження та 

застосування регламентуються єдиним нормативно-правовим актом 

(наприклад, у Франції і щодо ордену Почесного Легіону і щодо нагороди «За 

заслуги» діє єдиний акт); б) нагороди із визначенням в окремих нормативно-

правових актах; 

е) залежно від ступеневого поділу – без такого поділу й із таким 

поділом (для більшості нагород все ж таки характерним є ступеневий їх 

поділ, як то: орден князя Ярослава Мудрого І, ІІ, ІІІ, IV, V ступеня, орден «За 

заслуги» І, ІІ, ІІІ ступеня, орден Богдана Хмельницького І, ІІ, ІІІ ступеня, 

орден за мужність І, ІІ, ІІІ, орден княгині Ольги І, ІІ, ІІІ ступеня, орден «За 

доблесну шахтарську працю» І, ІІ, ІІІ ступеня, ступеневий поділ є 
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характерним і для медалей (щоправда, у меншій мірі), як-то: медаль «За 

бездоганну службу» І, ІІ, ІІІ ступеня. Певна умовна ступеневість притаманна 

і почесним нагородам (щоправда, не всім і лише «двоступенева» градація, 

як-то: «Народний артист України», «Заслужений артист України», такі ж 

аналоги передбачені ще для трьох почесних звань. Певна умовна 

ступеневість притаманна і Державним преміям України, щоправда із 

специфікою спеціалізації сфери прояву заслуг (Народна премія України 

імені Тараса Шевченка, Державна премія України в галузі науки і техніки 

тощо); 

є) залежно від нагородного цензу – безцензові та цензові (щодо 

професійних вимог, посад, віку, статі тощо). У цьому аспекті можна навести 

приклад регламентації цих питань у законодавстві зарубіжних країн. Так, 

зокрема, у Німеччині для подання особи як кандидатури для нагородження 

передбачено, що вона має відповідати вимогам «вікового цензу», який 

дорівнює 40 рокам («не молодше 40 років»), в Італії зокрема для вручення 

ордену «За заслуги» віковий ценз кандидатури не може бути нижчим за 35 

років [83, с. 11]. Можна навести в якості прикладу і «ценз вислуги» («ценз 

служби»), який, наприклад, у Франції для ордену Почесного Легіону 

дорівнює 20 рокам, для ордену «За заслуги» – 10 рокам, а в Італії для ордену 

«За заслуги» – 20 рокам [83, с. 11]. Досить «жорсткою» є цензова нагородна 

модель у Японії. Так, зокрема, «віковий ценз», як правило, відзначається 

«заслуги осіб 60-70 річного віку» [6, с. 33]. Стосовно нагородження 

іноземців деякими видами нагород, для них встановлено «ценз осідлості», а 

саме: така можливість передбачається для іноземців, які прожили у країні не 

менше 3-х років, а у більшості своїй, це все ж таки «від трьох до десяти 

років» [6, с. 33-34]; 

ж) за квотною ознакою – ті, що підлягають квотуванню (щодо 

кількості, «прив’язки» до потенційних та наявних суб’єктів нагородження 

тощо), й ті, що такому квотуванню не підлягають, це т.з. «квотні» та 

«неквотні» нагороди. Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє виокремити 
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приклади т.з. «нагородного квотування» кількох видів. Так, зокрема, 

поширення набули два «базові» підходи у нагородному квотуванні – 

визначення максимальної кількості нагород у певний проміжок часу та 

визначення максимальної кількості осіб, які могли б бути допущеними до 

нагородження. Як зазначено у Висновку щодо законодавства стосовно 

державних нагород в Україні, підготовленому Департаментом 

демократичних інститутів та врядування Генерального департаменту з 

питань демократії у співпраці з експертом Ради Європи Сереною Пескаторе, 

позитивною практикою можна вважати досвід Франції щодо визначення 

кількості нагород орденом Почесного Легіону указом Президента 

Республіки на трирічний період, для ордену «За заслуги», для кожного рівня 

їх ієрархії. Більше того, передбачено певні виняткові нагородження, що є 

цілком обґрунтованим, проте і щодо них впроваджено нагородне 

квотування, а саме «двадцять на рік» [107]. Аналогічною є і нагородна 

практика Італії, де, згідно з Указом Президента, схваленим Радою Міністрів, 

визначається щорічна кількість нагород для кожного рівня ієрархії [83]. 

Отже, строки є дещо звуженими у порівнянні із Францією, проте також є 

прикладом т.з. термінового нагородного квотування. Досвід Франції 

дозволяє виділити у ньому ще й додаткове квотування у межах самої 

нагороди. Так, орден Почесного Легіону (ст. 7 Кодексу Почесного легіону та 

військової медалі) передбачає зокрема: «75 кавалерів Великого Хреста, 250 

вищих офіцерів, 1250 командирів, 10000 офіцерів, 113425 лицарів» [103]. 

Глобальне нагородне квотування впровадила Великобританія, а саме 

визначення фіксованої кількості осіб щодо кожної нагороди й закріплення їх 

у статуті нагороди. Зокрема, орден «За заслуги» – це двадцять чотири особи 

(громадяни та іноземні особи), яких Королева обирає особисто і «дарує 

орден», орден Кавалерів Пошани – всього 65 членів й Королева, орден Лазні 

– 120 Лицарів і дам Великого Христа, 295 Лицарів і дам Командорів та 1455 

Кавалерів ордена [83]. Важливо зазначити, що глобальне квотування 

пов’язане не із певним терміном, а отже й кількістю нагород у цей термін, а 
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навпаки про термін взагалі мова не йде. Глобальне квотування пов’язане із 

загальною кількістю нагороджених назавжди. Цікавим є й досвід 

Великобританії в аспекті квотування у тому, що всі стадії нагородної 

процедури до прийняття рішення не передбачають прив’язку до конкретної 

нагороди, а лише Комітет з нагород, з урахуванням глобального нагородного 

квотування, вирішує це питання [83]. До того ж у Концепції удосконалення 

нагородної справи в Україні, схваленій Указом Президента України № 1177 / 

2005 від 18.08.2005 р. серед «основних напрямків вдосконалення» 

передбачено «впровадження прозорого механізму визначення кількості осіб 

…» [57]. Щоправда, визначити вид квотування складно, бо немає прив’язки 

до строків, а також немає й елементів глобального квотування. У США, 

натомість, щодо кожного виду нагороди існує квотування. Так, наприклад, 

щодо Золотої Медалі Конгресу США передбачено виготовлення і вручення 

лише «двох медалей у рік» [6, с. 37];  

з) залежно від способу впровадження – нагороди новаційні («власні»), 

визнані («сприйняті»), спільні («змішані»);  

і) залежно від актуальності офіційні нагороди цілком можна поділити 

на: діючі (нагороди здійснюється), скасовані (вилучені із нагородної системи 

й визнані такими, що втратили чинність), «сплячі» (які не вилучаються із 

нагородної системи, проте застосування з певних причин не здійснюється);  

к) за терміном застосування і дії цілком можливо виокремити разові 

та тривалі офіційні нагороди. В якості прикладу цілком можна навести 

нагородження орденом в якості т.з. «разової» державної нагороди та 

удостоєння почесного звання – як нагороди тривалої дії із користуванням 

пільгами, а саме щомісячною доплатою за наявність такого звання; 

л) за зовнішньою формою – речові (матеріальні), грошові 

(матеріальні), особисті та змішані. Щоправда, простежується певна 

трансформація різновидів нагород, «зміна» їх видової належності. Так, 

наприклад, згідно з Указом Президента України від 28.03.2019 р. № 92 / 2019 

«Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой 
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України за здійснення визначного геройського вчинку» особам 

передбачається, окрім вручення нагороди та відповідних документів, й 

виплата грошової маси у розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених 

для працездатних осіб на 01 січня календарного року, в якому присвоєно 

звання Герой України [108]; 

м) за безпосередньою зовнішньою формою – ордени, медалі, почесні 

звання тощо;  

н) за безпосередньою підставою – нагороди за подвиг, за відвагу, 

особливі досягнення тощо. Аналіз положень чинного законодавства у 

частині фіксації безпосередньої підстави для нагородження свідчить про те, 

що орденами нагороджуються особи за «видатні заслуги», «особливі 

заслуги», «особисту мужність та героїзм», «бездоганне служіння 

Українському народу» тощо, медалями – «мужність», «самовідданість», 

«відвагу», «високі показники із діяльності» тощо, почесні звання – «особливі 

заслуги», «видані заслуги», «значні успіхи», «вагомий внесок», державні 

премії – «видатні дослідження», «видатні досягнення» [109, с. 271]. Отже, 

залежно від безпосередньої підстави також може бути розподіл нагород на 

види, хоча й спостерігаються деякі дублювання. У Концепції вдосконалення 

нагородної справи в Україні з цього питання зазначено наступне, що, окрім 

вже наявного переліку заслуг, цілком можна було б виокремити додатково 

«широке визнання цих заслуг суспільством», «особливо мужній вчинок», 

«високі моральні якості особи», й із їх обов’язковим підтвердженням [57]; 

о) за наявності матеріальної ознаки – нагороди, які безпосередньо 

пов’язані із пільгами та перевагами для нагородженої особи, а також 

нагороди, які з такими пільгами чи перевагами не пов’язані, нагороди із 

разовою виплатою. У цьому аспекті цілком можна вести мову про 

нагородження медаллю (без пільг, переваг), почесним званням (із 

перевагами щодо постійних доплат), Державною премією України (разова 

виплата). Україна не є унікальною у цьому аспекті, бо й у законодавстві 

зарубіжних країн цілком можна знайти положення щодо відповідного 
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розмаїття нагород, виокремлених саме за цією ознакою. Так, зокрема, Золота 

Медаль Конгресу США дає право «… на пільгове отримання освіти для 

нагородженого або членів його сім’ї» [6, с. 37]. Натомість, у нагородному 

законодавстві Японії для нагороджених не передбачено пільги чи привілеїв 

[6, с. 33]; 

п) в залежності від особливостей нагородної процедури є можливим 

виділення нагород в порядку конкурсної нагородної процедури, нагород в 

порядку списочної нагородної процедури та нагород в порядку 

індивідуальної нагородної процедури. З урахуванням нагородної практики 

зарубіжних країн цілком можна запропонувати поділ нагород з 

використанням критерію  

р) суб’єкта нагородження на: а) ті, рішення щодо яких приймає один 

суб’єкт (наприклад, досвід Німеччини, Італії, Великобританії); б) ті, рішення 

щодо яких приймається кількома суб’єктами (ті, що сприяють; ті, що 

погоджують; ті, що приймають остаточне рішення). В якості впровадження 

такої моделі, а отже й нагород, можна навести приклад Естонії, України [83, 

с. 11]. Окрім того, можна згадати і досвід США, наприклад, щодо 

нагородження Золотою Медаллю Конгресу США, рішення про яке 

приймається кількома суб’єктами, серед яких: щонайменше 67 сенаторів (як 

співавтори законопроекту щодо відзначення), Палата представників 

Конгресу США (схвалення принаймні двох третіх голосів), Президент 

(процедура погодження) [6, с. 37]. Стосовно ж України, слід зазначити 

наступне. У державі існують всі три запропоновані особливості нагородного 

провадження, а отже й види нагород залежно від специфіки такого 

провадження. Серед таких: ті, що присвоюються за індивідуальною 

процедурою (більшість нагород – звання Герой України, ордени, медалі, 

відзнака «Іменна вогнепальна зброя», почесні звання України), ті, що 

присвоюються за конкурсною процедурою (Державні премії України), ті, що 

присвоюються «списочно» (президентські відзнаки, зокрема ювілейні 

медалі, для вручення яких центральні органи виконавчої влади, Рада 
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міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації формують і затверджують 

«списки про нагородження»).  

Саме використання різних критеріїв дозволяє виокремити розмаїття 

офіційних нагород та специфічні ознаки їх змісту. При цьому критерії 

фактично охоплюють всі елементи нагородної системи, матеріальний, 

процедурний її аспекти і тим самим дозволяють висвітлити унікальність 

офіційних нагород [110, с. 13]. Такий поділ варто урахувати про формуванні 

положень теорії нагородного права та при розробці та прийнятті 

Нагородного Кодексу.  

Отже, з’ясування реального ресурсу офіційних нагород, розуміння 

специфіки їх, важливим є їх класифікаційний розподіл. Останній, для того, 

щоб можна було його вважати дієвим, має базуватися на одночасному 

використанні різноманітних критеріїв, які б охоплювали як матеріально-

правовий, так і процедурно-правовий аспект офіційних нагород [111, с. 442]. 

Більше того, формування «блоку критеріїв» розподілу офіційних нагород на 

види має здійснюватися із їх орієнтацією на охоплення всіх елементів 

нагородної системи. Використовуючи сформовані у правовій науці варіанти 

поділу офіційних нагород на види, та зосереджуючи увагу на реаліях 

нагородної законотворчості й нагородного правозастосування. Доцільним 

вбачається здійснення класифікаційного розподілу офіційних нагород на 

види із використанням наступних критеріїв: а) суб’єкт впровадження 

нагороди; б) суб’єкт, щодо якого здійснюється застосування нагороди, або ж 

нагородженого суб’єкта (в аспекті персоніфікації); в) суб’єкт, щодо якого 

здійснюється застосування нагороди, або ж нагородженого суб’єкта (в 

аспекті політико-правового зв’язку із державою); г) сфера заслуг (в аспекті 

виокремлення специфіки статусу суб’єкта, щодо якого здійснюється 

застосування нагороди, його діяльності); д) характер заслуг; е) ступеневість 

поділу нагороди; ж) нагородний ценз; з) квотна ознака; є) спосіб 

впровадження нагороди; і) актуальність (сучасність) нагороди; к) термін 
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застосування; л) зовнішня форма; м) безпосередня зовнішня форма; о) 

матеріальна ознака; п) особливість нагородної процедури; р) суб’єкт, щодо 

якого здійснюється застосування процедури (нагороджений суб’єкт) в 

аспекті фактичної наявності такої особи в живих. Всі критерії цілком 

можливо розподілити на кілька «підблоків» залежно від їх відношення до 

певного елементу нагородної системи, як-то: суб’єктний підблок, 

процедурний, об’єктний тощо. Саме таке розмаїття критеріїв й дозволяє 

детально з’ясувати ресурс офіційних нагород та запропонувати нормативні 

моделі їх закріплення. 

 

 

 

2.3 Нагорода: системний аналіз 

 

 

Розгляд відповідного питання слід проводити із урахуванням двох 

напрямків. Перший – це системність нагороди як її ознака, про що вже 

зазначалося у роботі. Саме «залежність» нагороди від тих історичних, 

політичних, економічних змін, які відбуваються у державі, які й зумовлюють 

певну зміну атрибуту держави (атрибут (від lat. аttribuo – придаю, наділяю, 

надаю певну властивість, суттєву ознаку) держави – нагорода – це знак 

офіційного визнання держави; її ідентифікації [6, с. 100]). Оскільки нагороди 

є лише одним із багатьох атрибутів держави, цілком логічно, що зміна 

держави зумовлює й зміну всіх її атрибутів. Одночасно, другий напрямок – 

це розгляд нагороди як узагальненого поняття, яке представляє собою 

сукупність всіх нагород, які існують у державі, взаємопов’язані між собою 

для забезпечення адекватного реагування на заслужену суспільно-корисну 

правомірну поведінку осіб (колективів), тобто у вигляді системи. Саме на 

другому напрямку і варто зупинити поглиблену увагу. Перш за все, варто 

з’ясувати, що ж представляє собою система взагалі, для того, щоб 
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поглиблено її дослідити на прикладі нагороди. У правовій науці 

проблематика «системи», з акцентом на особливість предмету наукового 

дослідження, все частіше привертає увагу вчених-юристів для обґрунтування 

доцільності приведення нормативно-правових положень у відповідність із 

загальновизнаними підходами щодо розуміння «системи» й усунення 

помилкового її ототожнення із, наприклад, «структурою» (структура органів, 

система органів, структура податків, система податків тощо). І це є цілком 

виправданим з огляду комплексного характеру як «структури», так і 

«системи», однак їх і відмінності [112, с. 13]. Аналіз деяких нормативно-

правових положень, які містять вказівку на «систему», «структуру», 

дозволяє стверджувати, що інколи вони ототожнюються (що безперечно є 

неприпустимим), інколи ж зустрічаються випадки й розмежування, 

щоправда, помилкового їх співвідношення. Особливо це є характерним для 

законодавства, яке визначає організаційно-правовий елемент публічного 

адміністрування, що, безперечно, певним чином має відношення і до 

нагородної справи, особливо в аспекті суб’єктів впровадження нагород, 

суб’єктного аспекту нагородної процедури як різновиду адміністративної 

процедури. І у цьому аспекті важливо не ототожнювати «структуру», яка 

«максимально наближена» до «списку» (в т.ч. суб’єктів нагородної 

процедури), бо саме в даному випадку мова йде про «побудову, внутрішню 

структуру» [112, с. 14], «про сукупність стійких зв’язків об’єкта, що 

забезпечує його цілісність та тотожність самому собі» [112, с. 14], «про 

сукупність певних елементів та схему розподілу між ними функцій предмета 

в цілому» [112, с. 15]. І варто погодитися із А. Колесніковим у тому, що 

основна увага концентрується на функціях предмета в цілому, а саме на 

«схемі» їх розподілу між елементами предмету» [112, с. 15]. Важливим є те, 

що в аспекті аналізу «структури» акцент уваги зроблено на її «внутрішньому 

наповненні», звідси й «вузьке» та «широке» розуміння структури. Якщо 

перше передбачає акцент уваги на елементи, тоді як друге вже зосереджує 

увагу і на структурі самих елементів (т.б. піделементів). Такого погляду 
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дотримуються, у більшості своїй вчені-юристи, які поглиблено досліджують 

проблематику правового статусу органів публічної адміністрації, детально 

аналізуючи організаційно-правову їх структуру та функціональне 

призначення. А. Колесніков цілком слушно звертає увагу і на інший аналог 

такого підходу до розуміння «структура», а саме її розуміння у 

«внутрішньому» та «зовнішньому» значенні. Не зважаючи на відмінність 

назви, зміст, все ж таки, цих положень залишається незмінним, а саме: 

«внутрішнє» розуміння – це структура піделементів, а «зовнішнє» – це 

перелік самих елементів [112, с. 15]. Як бачимо, структура, все ж таки, 

ототожнюється, насамперед, із «переліком», «списком», «перерахуванням», 

«описом» тощо. Що, у свою чергу, жодним чином не розкриває всієї 

унікальності, яка притаманна «системі». 

Приємно, що останнім часом вчені-юристи, в т.ч. й вчені-

адміністративісти, зосереджують свою поглиблену увагу на проблематиці 

системи в аспекті дослідження адміністративно-правових явищ (наприклад, 

роботи І. Болокан, Ю. Пирожкової, Г. Сарибаєва та ін.). Не зважаючи на 

специфіку безпосереднього предмета наукового дослідження, кожна робота 

містить положення, безпосередньо присвячені з’ясуванню того, що ж 

представляє собою система взагалі. Варто погодитися, що поняття «система» 

є комплексним і саме у цьому контексті її варто розглядати і стосовно 

нагороди. Доцільно звернутися до аналізу робіт, безпосередньо присвячених 

системі, системному аналізу й з’ясувати, яке значення «системи» буде 

базовим для аналізу нагород. 

Аналіз джерел різноманітних свідчить про те, що у більшості своїй 

система розглядається як сукупність певних елементів, при цьому сукупність 

і система – це не тотожні явища. Втім наявності лише одних елементів для 

розуміння системи замало. І про це слушно зазначає Р. Мельник, аналізуючи 

систему адміністративного права [113, с. 11-72]. Про це ж зазначають у своїх 

роботах і автори тематичної збірки наукових праць «Питання 

адміністративного права», безпосередньо присвяченої проблематиці 
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новаційного погляду на систему адміністративного права [114, с. 107-171]. 

Узагальнений аналіз цих робіт дозволяє виокремити ще один напрямок у 

розумінні системи, який, поряд із елементами, передбачає й обов’язкові 

зв’язки між ними, які й зумовлюють існування не просто сукупності певних 

елементів, а саме системи. Ці галузеві правові дослідження повністю 

узгоджуються із новітніми пріоритетними напрямками системології та 

правової науки в цілому. У цьому сенсі доцільно зробити посилання на 

роботу В. Оболенцева «Базові засади системного аналізу системи держави 

Україна» [115], в якій автор узагальнює сучасне розуміння категорії 

«система» і виділяє три «базові» напрямки. Так, зокрема, зазначається, що 

перший напрямок (він у роботі зазначається «перший рівень»), т.зв. 

«спрощений», передбачає визначення системи суто як сукупності певних 

елементів [115, с. 9]. При цьому уточнюється, із посиланням на роботи 

вчених-філософів, що цей напрямок за рахунок наведення кількох «базових» 

визначень, а саме: «система – це співіснування елементів, які у сукупності 

формують нову якість» [116, с. 88], це «цілісна сукупність елементів, які ... 

тісно пов’язані … стосовно навколишніх умов і інших систем виступають як 

єдине» [117, с. 297]. Другий – передбачає вже не лише елементи, а й зв’язки 

між ними [115, с. 10]. І знову ж на підтвердження кілька «базових» цитат, а 

саме: «це сукупність елементів … завдяки зв’язкам яка утворює певну … 

єдність» [118, с. 4], «це сукупність функціонально об’єднаних елементів, яка 

характеризується внутрішньою єдністю, цілісністю та … самостійністю» 

[119, с. 16]. І, нарешті, третій – новаційний, згідно з яким, система – це 

«сукупність взаємозалежних елементів, які утворюють єдине ціле і наділені 

єдиною метою» [120, с. 84], «це сукупність взаємопов’язаних елементів із 

додатковою ознакою – її метою» [115, с. 11]. 

Аналізуючи кожен із запропонованих напрямків, можна 

стверджувати, що кожен із них є слушним, однак лишу у тому випадку, коли 

акцент уваги зосереджується на певній ознаці системи. Якщо мова йде про 

поглиблений аналіз лише елементів, цілком можна зупинитися на першому 
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напрямку. Однак аналіз лише елементів не дозволяє з’ясувати особливість 

системи. Якщо мова йде про перший напрямок, т.зв. «спрощений», аналізу 

піддається скоріше не система, а структура. І можна погодитися із В. 

Оболонцевим, що перший підхід є не просто «спрощеним», а «неповним, бо 

сукупності бувають кінцеві та некінцеві, впорядковані та невпорядковані 

тощо» [115, с. 9]. Стосовно нагороди цей підхід є неприйнятним, бо не 

«надає» загального уявлення про всю її унікальність, багаторівневість, 

ієрархічність тощо. 

Другий підхід є дещо конструктивнішим, бо «відходить» від простої 

сукупності елементів й зосереджується на зв’язках, «взаємодії частин у 

межах цілого» [115, с. 11]. Проте для аналізу нагороди він також є 

абсолютно виправданим, бо основним, все ж таки, є «не її внутрішнє 

функціонування» [115, с. 12], хоча саме взаємодія і дозволяє вже вести мову 

про систему. Враховуючи ж, що аналіз нагороди як системи має розкрити не 

лише її елементи, зв’язки, а й мету існування як атрибуту держави, завдяки 

чому у неї в наявності ціла низка системних ознак, цілком логічно, що 

«базовим» варто обрати саме третій напрямок («новаційний», «складний»), 

який дозволяє з’ясувати «проблеми, пов’язані із досягненням системної 

мети» [115, с. 12], й запропонувати їх вирішення. Саме тому ефективність 

існування нагородної справи, «базовим» елементом якої є саме нагорода (в 

т.ч. й у її системному розумінні), варто з’ясувати в аспекті виокремлення в 

якості «базового» підґрунтя для системного аналізу розуміння «система» як 

«сукупності взаємозалежних елементів, які утворюють єдине ціле і мають 

єдине призначення або мету» [115, с. 12; 120, с. 84]. Варто зазначити, що 

саме третій підхід «домінує» у сучасних галузевих правових дослідженнях в 

аспекті системного аналізу правових явищ. Підтвердженням цього можуть 

слугувати роботи Г. Сарибаєвої, в яких чітко зазначено, що системне 

дослідження здійснюється «крізь призму таких пов’язаних із категорією 

«система» понять, як елементи, зв’язки, мета» [77, с. 13]. Змістовно подібні 

положення формулюють у своїх роботах І. Болокан [44, с. 22], Ю. 
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Пирожкова [45, с. 22] та ін. Певну послідовність демонструє і Д. Припутень. 

Варто підтримати Д. Припутня у тому, що аналіз тематичних робіт дозволяє 

умовно виокремити кілька напрямків розуміння системи (загальні підходи, 

притаманні для будь-яких наук, в т.ч. й правової), і з-поміж них виокремити 

той, який буде максимально ефективним для дослідження нагороди. Так, 

серед таких напрямків домінують:  

«а) визначення системи завдяки «елементам», «відносинам», 

«зв’язкам», «меті», «цілісності» із акцентом підвищеної уваги саме на 

«цілісну сукупність взаємопов’язаних частин» [36, с. 159];  

б) визначення системи з акцентом на «вхід», «вихід», «закон 

поведінки», «обробку інформації», «керування» із «захопленням (при цьому 

надмірним) однією із ознак системи, а саме – її керованістю» [36, с. 160];  

в) визначення системи як «класу математичних моделей через 

доведення певних математичних співвідношень, які «описують» і процес і 

предмет» [36, с. 160-161]. Із запропонованих варіантів цілком виправданим 

виглядає перший, щоправда бажано було б дещо розширити перелік ознак 

самої системи й в аспекті однопорядковості ознак досліджувати систему в 

цілому. Саме такий підхід вдається цілком прийнятним для дослідження 

нагороди як системи. 

Варто чітко усвідомлювати, що розгляд нагороди в аспекті її 

системного аналізу – це не проста сукупність нагород, впроваджених у 

державі; і не проста їх класифікація, а отже систему (в т.ч. й щодо аналізу 

нагороди) варто не плутати із структурою (як «устроєм, побудовою, 

організацією» [36, с. 163]), із систематикою, яка представляє собою 

«упорядкування, приведення у систему, системну класифікацію» [36, с. 164]. 

Саме сприймаючи цей напрямок розуміння системи, й доцільно спробувати 

запропонувати аналіз нагороди як «базового» елементу нагородної справи. 

Розгляд нагороди в аспекті системного аналізу варто здійснювати при 

асоціюванні «нагорода» як узагальненого поняття та «системи нагород». 
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Саме таке асоціювання в даному аспекті й буде сприяти розгляду 

унікальності «базового» елементу нагородної справи. 

Елементами варто вважати законодавчо закріплені різновиди нагород, 

а саме: звання Герой України, орден, медаль, відзнаку «Іменна вогнепальна 

зброя», почесне звання, Державну премію України, президентську відзнаку 

(ст. 3 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»). 

Ці елементи є не просто виокремленими, а й законодавчо закріпленими як 

узагальнено у ієрархічному переліку (ст. 3 Закону), так і окремо щодо 

статусу кожного із них (розділ ІІ Закону, ст. ст. 6-12 Закону), підзаконно 

деталізованими у статутах та положеннях, затверджених Президентом 

України. Важливо зазначити, що законодавець використав розмаїття назв 

для їх позначення із урахуванням «історичної національної нагородної 

спадщини та міжнародного досвіду» (п. 1 Концепції вдосконалення 

нагородної справи в Україні). Серед таких: 

- звання Герой України як «вищий ступінь відзнаки в Україні» (ст. 6 

Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»),  

- орден (від нім. orden – стан, від лат. ordo – ряд, порядок, розряд і в 

одному із своїх значень означає «відзнака, державна нагорода за особливі 

заслуги») [33, с. 76] (у наукових тематичних джерелах, із посиланням на 

словниково-енциклопедичну, довідкову літературу, орден визначається як 

«… вищий знак відзнаки, яким глава держави може нагороджувати осіб за 

особливі заслуги перед державою» [8, с. 72]. І з цим варто погодитися в 

аспекті співвідношення ордену із іншими відзнаками, беззаперечно, окрім 

вищої форми відзнаки, а саме звання Героя України),  

- медаль (від lat. metallum – метал, фр. medaille – знак) як «знак, що 

карбується чи відливається з металу або виготовляються з інших металів, 

круглої, рідшої овальної, а також багатокутневої форми із зображенням 

певної події або особи переважно з метою їх увічнення» [121], [33, с. 77],  

- відзнаки, серед яких «Іменна вогнепальна зброя» та Президентська 

відзнака,  
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- почесне звання (нагорода, зорієнтована на певні заслуги у різних 

галузях економічної або соціально-культурної сфери, високі трудові 

досягнення та професійну майстерність) і, нарешті,  

- Державна премія України (кілька різновидів та номінацій). 

Використовуючи все розмаїття назв для позначення нагород, 

законодавець закріпив безпосередньо і перелік різновидів у межах кожного 

різновиду, ще дозволяє вести мову про т.зв. кількарівневу елементну 

структуру, де виокремлюються елементи, а потім види у межах кожного 

елементу. Так, наприклад, якщо в якості елементу обрати «Державна премія 

України», відповідно її піделементами будуть всі види, передбачені у ст. 11 

Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України» й 

деталізовані у Положенні, а саме:  

- Національна премія України імені Тараса Шевченка,  

- Державна премія України в галузі науки і техніки (чотири 

номінації),  

- Державна премія України в галузі архітектури,  

- Державна премія України імені Олександра Довженка,  

- Державна премія України в галузі освіти (п’ять номінацій).  

Одночасно, якщо вести мову про елемент «ордени», отже доцільно 

вести мову про розподіл цього елементу на види (види орденів), а також у 

визначених законодавцем випадках, і про «внутрішній» поділ у межах «видів 

орденів». Так, наприклад, в елементі «ордени» можна виділити «орден князя 

Ярослава Мудрого», впроваджений для «нагородження громадян за видатні 

заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення 

міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, 

культури, мистецтва, охорони здоров’я, за визначні благодійницьку, 

гуманістичну та громадську діяльність» (ст. 7 Закону України від 16.03.2000 

р. «Про державні нагороди України»). В межах цього ж піделементу можна 

вести мову про «орден князя Ярослава Мудрого І ступеня», «орден князя 

Ярослава Мудрого ІІ ступеня», «орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня», 



189 

«орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня», «орден князя Ярослава 

Мудрого V ступеня». Аналогічний алгоритм дій можна здійснити й щодо 

інших елементів системи, як-то: елемент «медалі», піделемент «медаль «За 

бездоганну службу» й його «внутрішній» розподіл на «медаль «За 

бездоганну службу» І ступеня», «медаль «За бездоганну службу» ІІ 

ступеня», «медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня». 

Елемент «Почесні звання України» цілком можна розглядати в 

аспекті його поділу на піделементи: «Народний» із «внутрішнім» поділом на 

кілька номінацій, та «Заслужений» також із внутрішнім поділом на 

номінації. 

Елементи не перебувають у хаотичному стані, вони взаємопов’язані 

між собою, перебувають у зв’язках між собою. Зв’язки між елементами 

варто розглядати із їх поділом на внутрішні та зовнішні залежно від їх 

спрямованості. Отже, зв’язки між елементами (видами нагород) у межах їх 

ієрархічно унормованого переліку, завдяки чому вони доповнюють один 

одного від «найменшої і до вищої» й охоплюють заслуги у різних сферах 

суспільного життя, охоплюють все розмаїття осіб (колективів щодо 

Державної премії України). Аналіз різновидів нагород дозволяє вести мову 

про те, що особа може бути нагороджена і за подвиг, мужність, за «високі», 

«вагомі», успіхи у професійній діяльності, за позаслужбову (позатрудову) 

діяльність тощо. Таке розмаїття нагород дозволяє реагувати на різну 

заслужену поведінку певних категорій осіб. Так, наприклад, співробітники 

правоохоронних органів можуть бути відзначені орденом (наприклад, 

орденом «За мужність» І, ІІ, ІІІ ступеня), медаллю (наприклад, медаллю «За 

бездоганну службу» І, ІІ, ІІІ ступеня), відзнакою «Іменна вогнепальна 

зброя». Більше того, принцип поступовості або ж принцип «зростання» 

дозволяє вести мову про зв’язок нагород в межах системи. Так, наприклад, 

згідно із Статутом ордена князя Ярослава Мудрого передбачено, що цим 

орденам може бути відзначена лише та особа, яка вже нагороджена іншими 

державними нагородами. Отже, якщо особа раніше не була відзначена 
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державними нагородами, вона не може бути відзначена орденом князя 

Ярослава Мудрого. Певний взаємозв’язок можна прослідкувати й між 

«базовими» елементами й елементом під назвою «президентська відзнака», 

який охоплює разове відзначення певної групи осіб (відповідно мова йде про 

«масове» відзначення). Проте, не зважаючи на певну «специфіку» цього 

елементу, він взаємопов’язаний із орденами, медалями та іншими 

елементами, процедурними засадами та «нагородними традиціями». Можна 

стверджувати, що елементи вітчизняної системи «пов’язані» традиціями 

найменування нагород – превалює або ж вказівка на заслугу як 

безпосередню підставу (наприклад, орден «За мужність», медаль «За 

врятоване життя») або ж «прив’язка» до відомої історичної постаті, як-то: 

орден князя Ярослава Мудрого, орден Богдана Хмельницького, орден 

княгині Ольги тощо. Все це свідчить про певні «вертикальні» зв’язки між 

елементами системи. При цьому вони базуються фактично на сприйнятті 

одного із загальновизнаних «базових» підходів до елементарного 

розташування нагород у системі. Аналіз тематичних джерел свідчить про те, 

що цей т.зв. «нормативно закріплений варіант горизонтальних зв’язків між 

нагородами» є «домінуючим» у нагородному законодавстві країн та їх 

нагородній практиці. Він сприйнятий більшістю країн Європи, всіма 

пострадянськими країнами. Саме їх унормування й дозволяє з’ясувати їх 

підпорядкованість, співвідношення «нагородної значимості» (не 

заперечуючи важливості кожної нагороди, а лише їх співвідношення між 

собою). Саме цей принцип побудови «внутрішніх вертикальних» зв’язків 

між нагородами у їх системному розумінні сприйнятий і Україною, 

закріплений у Законі України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди 

України». При цьому унормування передбачає послідовне їх розміщення 

саме «від вищої до нижчої» й першою фіксується як у переліку (ст. 3 

Закону), так і при визначенні деталізованого статусу (Розділ ІІ Закону) саме 

«вища», «вищий ступінь відзнаки» (ст. 6 Закону). І це є цілком логічним, 

обґрунтованим, як з позиції їх соціального сприйняття, так і застосування. 
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До того ж, саме цей принцип сприйнято й для унормування «внутрішньої 

ступеневості» елементів відповідної системи. Мова йде, насамперед, про 

закріплення «ступеневості нагород від найвищого ступеня і до найнижчого», 

якщо це передбачено для певної нагороди. Так, наприклад, у ст. 7 Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України» передбачено 

такі положення: «орден князя Ярослава Мудрого І, ІІ, ІІІ, ІV, V ступеня» 

(відповідно від найвищого до найнижчого ступеня), «орден княгині Ольги І, 

ІІ, ІІІ ступеня» (аналогічний підхід), у ст. 8 цього ж Закону передбачено 

положення, а саме: «медаль «За бездоганну службу» І, ІІ, ІІІ ступеня» 

(аналогічний підхід). 

Як вже зазначалося, у світовій нагородній практиці передбачено ще 

кілька варіантів формування «вертикальних внутрішніх» зв’язків між 

елементами відповідної системи. Так, зокрема «вертикальні внутрішні» 

зв’язки цілком логічно можуть формуватися за «правилами носіння», а отже 

«вища за ієрархією нагорода розміщується вище (перед) нижчою 

нагородою» [6, с. 86]. І це є виваженим у разі унормування цього принципу й 

уніфікованого підходу до побудови системи в цілому у державі. Інакше, це 

може формувати передумови для ускладнення тлумачення та 

правозастосування, урізноманітнення останнього та, а отже й певним чином 

впливати на формування нагородної практики та суспільного її сприйняття. 

Прикладом цього може слугувати практика впровадження президентської 

відзнаки «Хрест Івана Мазепи» і проблеми правозастосування, які виникли у 

зв’язку із цим. Перш за все, слід зазначити, що «базовим» для України є 

«нормативно закріплений ієрархічний перелік нагород», який знайшов своє 

втілення у «базовому» законодавчому акті – Законі України від 16.03.2000 р. 

«Про державні нагороди України». У ст. 3 цього Закону серед нагород своє 

місце (останнє у переліку) посідає і президентська відзнака, що й дозволяє 

з’ясувати її ієрархічне місце у системі нагород та її «вертикальні внутрішні» 

зв’язки з іншими нагородами як елементами цієї системи. В той же час 

Положення «Про відзнаку Президента України – Хрест Івана Мазепи» [122], 
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а на той момент нагорода мала саме таку назву як елемент системи, 

закріплює (ст. 9 Положення) правила носіння цієї відзнаки, а саме: «… на 

грудях зліва і за наявності в особи інших державних нагород України 

розміщується після ордена Данила Галицького» [122]. Тобто, цілком логічно 

вести мову і про те, що ці положення фактично, з огляду на «практику 

впровадження вертикальних внутрішніх зв’язків» між нагородами, за 

правилами носіння останніх, фактично «піднімають цю президентську 

відзнаку над іншими нагородами» [6, с. 87], визначають її місце «між 

орденами, а саме після ордену Данила Галицького, перед орденом «За 

доблесну шахтарську працю» І, ІІ, ІІІ ступеня, що безперечно не 

узгоджується із загальним принципом унормування ієрархії нагород на 

формування «вертикальних внутрішніх» зв’язків між елементами – 

нагородами у системі. Окрім того, це ж положення не узгоджується ще з 

одним принципом побудови «вертикальних внутрішніх» зв’язків, а саме 

залежно від «юридичної сили акту, який нагороду впроваджує» [6, с. 86]. 

Згідно з останнім, нагорода, впроваджена законом, є «вищою» у порівнянні 

із нагородою, впровадженою указом Президента України, що є характерним 

саме для президентських відзнак, що є цілком логічним, враховуючи вже 

саму назву цієї нагороди. Не може нагорода, впроваджена підзаконним 

нормативно-правовим актом, займати в ієрархії нагород, а отже і у 

«вертикальних внутрішніх» зв’язках у системі місце «вище», ніж нагорода, 

встановлена Законом України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди 

України». Саме тому варто підтримати доктринальні положення щодо 

«спірного» характеру епізоду нагородної вітчизняної практики, 

безпосередньо пов’язаного із цією відзнакою [6, с. 87-88], який порушує 

базовий принцип ієрархії нагород і впливає на «вертикальні внутрішні» 

зв’язки у системі нагород України. 

Окрім зазначених принципів формування «вертикальних внутрішніх» 

зв’язків в системі, у світовій нагородній практиці закріплюються й інші, а 

саме: принцип побудови залежно від статутного закріплення значення 
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нагороди як елементу системи. Цей принцип є дещо ускладненим, бо 

передбачає: по-перше, наявність таких статутів (щоправда, у вітчизняній 

нагородній нормотворчості такі статути також є – статути для орденів 

(наприклад, статут ордена Свободи, затверджений Указом Президента 

України від 20.05.2008 р. № 460 / 2008; статут ордена княгині Ольги, 

затверджений Указом Президента України від 15.08.1997 р. № 827 / 97; 

статут ордена «За доблесну шахтарську працю», затверджений Указом 

Президента України від 30.04.2009 р. № 282 / 2009 тощо). При цьому не 

варто забувати, що в Україні статути передбачені тільки для вищої форми 

відзнаки та орденів, а для решти нагород – положення (наприклад, 

Положення медалі «За бездоганну службу», затверджене Указом Президента 

України від 05.10.1996 р. № 932 / 96, Положення медалі «За врятоване 

життя», затверджене Указом Президента України від 20.05.2008 № 461 / 

2008, Положення про Державні премії України в галузі освіти, затверджене 

Указом Президента України від 30.09.2010 р. № 929 / 2010, тощо). Отже, про 

т.зв. «статутне» закріплення в Україні варто вести мову лише умовно, а вірно 

все ж таки було зазначити, що слід керуватися принципом закріплення під 

назвою «статутно-положення», і, по-друге, звернення до таких статутів під 

час правозастосування – нагородження задля з’ясування саме 

співвідношення нагород як елементів у системі. 

Не менш відомим є принцип побудови «вертикальних внутрішніх» 

зв’язків з акцентом на т.зв. «колізії» між елементами системи. Що ж це 

означає. Для з’ясування ієрархічності нагород в системі важливим є 

вирішення «колізії» шляхом з’ясування того, що «нагорода, яка впроваджена 

пізніше, є більш важливою» [6, с. 86]. Це також ускладнює нагородження й 

впливає на «вертикальні внутрішні» зв’язки між елементами, створюючи 

додаткові підстави для розсуду у процесі тлумачення та правозастосування, 

впливаючи на стабільність системи. 

Узагальнюючи вищезазначене, цілком можна вести мову про те, що у 

вітчизняній нагородній практиці обрано оптимальний з точки зору 
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ефективності застосування принцип побудови ієрархії нагород, побудови 

«вертикальних внутрішніх» зв’язків, які сприяють формуванню у сукупності 

елементів, якими є нагороди, властивостей не простої сукупності, а саме 

системи. 

Окрім «вертикальних внутрішніх», в наявності й «горизонтальні 

внутрішні», зосереджені на рівні самих елементів, хоча і не всіх (бо не 

передбачені для всіх). Ці зв’язки можна назвати «внутрішньоелементними», 

які й забезпечують унікальність цих елементів. Так, зокрема, на рівні 

елементу «Почесні звання України» (ст. 10 Закону України від 16.03.2000 р. 

«Про державні нагороди України», Положення про почесті звання України, 

затверджене Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476 / 2001) 

«внутрішні горизонтальні» зв’язки виникли між «народними», тобто 

почесними званнями «Народний артист України», «Народний архітектор 

України», «Народний вчитель України», «Народний художник України» та 

«заслуженими» («Заслужений артист України», «Заслужений архітектор 

України», …, «Заслужений шахтар України», «Заслужений юрист України»). 

Не можна визнати «більш» чи «менш» значимого «народного» з-поміж 

«народних» та «заслуженого» з-поміж «заслужених». Вони доповнюють 

один одного і у таких умовах формують єдність піделементів «народні» та 

«заслужені» як елементу «Почесні звання України». Хоча між цими 

елементами зв’язки горизонтальні. 

Аналогічні «внутрішні зв’язки» виникають і на рівні інших елементів, 

як-то: «Державна премія України», піделементами якого, між якими і 

виникають «внутрішні горизонтальні» зв’язки є: Державна премія України в 

галузі науки і техніки із внутрішнім поділом на чотири номінації («за 

видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку 

гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на 

суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у 

світі»; «за розроблення і впровадження нової техніки, матеріалів і 

технологій, нових способів і методів лікування та профілактики 
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захворювань, що відповідають рівню світових досягнень»; «за роботи, які 

становлять значний внесок у вирішення проблеми охорони навколишнього 

природного середовища та забезпечення екологічної безпеки»; «за створення 

підручників для середніх загальних, професійних навчально-виховних, 

закладів вищої освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють 

ефективному опануванню знань; істотно впливають на поліпшення 

підготовки майбутніх спеціалістів» (п. 2 ст. 11 Закону України від 16.03.2000 

р. «Про державні нагороди України»). Аналіз цих положень не дозволяє 

визначити, яке саме із цих премій є «вагомішою», вони охоплюють всі сфери 

науки і техніки, доповнюють одна одну («внутрішні горизонтальні» зв’язки і 

за рахунок цього формують унікальність піделементу «Державна премія 

України в галузі науки і техніки» елементу «Державні премії України»). 

Аналогічним є підхід і до ресурсу піделементу під назвою «Державна премія 

України в галузі освіти», який поділяється залежно від виду на: «за видатні 

досягнення в галузі дошкільної і позашкільної освіти»; «за видатні 

досягнення в галузі загальної середньої освіти»; «за видатні досягнення в 

галузі професійно-технічної освіти»; «за видатні досягнення в галузі вищої 

освіти» і нарешті «за видатні наукові досягнення в галузі освіти» (п. 5 ст. 11 

Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»). Знову 

ж таки, не можна виокремлювати з-поміж них «за значимістю», проте саме у 

сукупності вони й формують ресурс відповідної премії в цілому, а саме: 

Державної премії України в галузі освіти. 

Втім не для всіх елементів системи є характерною наявність 

«внутрішніх горизонтальних» зв’язків, на відміну від обов’язкових 

«внутрішніх вертикальних» зв’язків. Навіть на рівні вже зазначених 

елементів не для всіх їх піделементів є характерними саме «внутрішні 

горизонтальні» зв’язки. Так, не передбачає, наприклад, наявність таких 

зв’язків піделемент «Державна премія України в галузі архітектури» або ж 

піделемент «Державна премія України імені Олександра Довженка» (п. п. 3, 

4 ст. 11 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»). 
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Втім всі різновиди Державних нагород України як піделементи цього 

елементу (навіть і Національна премія України імені Тараса Шевченка (п. 1 

ст. 11 цього ж Закону), хоча і з назвою «Національна») взаємодоповнюють 

одна одну за рахунок «внутрішніх горизонтальних» зв’язків і формують 

ресурс відповідного елементу системи в цілому. Не передбачає наявності 

«внутрішніх горизонтальних» зв’язків й такий елемент системи як «Іменна 

вогнепальна зброя», який є самодостатнім. Аналогічною є ситуація із вищою 

нагородою – званням Героя України. Це дозволяє зробити висновок про 

наявність «внутрішніх горизонтальних» зв’язків у т.зв. складних елементах, 

які і дозволяють забезпечити єдність відповідних елементів у системі. 

Окрім внутрішніх зв’язків для системи характерною є і наявність 

зовнішніх зв’язків, які і забезпечують єдність системи і її виокремлення саме 

як системи у розмаїтті інших правових, в т.ч. й суміжних, явищ. 

У даному випадку тісними є зовнішні відносини із заохоченнями, 

преміями, пільгами, привілеями та іншими правовими явищами (суміжними 

правовими), з якими нагороди взаємодіють й утворюють вже як елемент 

структуру іншої системи. 

Так, наприклад, разом із урядовими нагородами та урядовими 

відзнаками, відомчими відзнаками нагороди утворюють систему під назвою 

«заохочення». В даному випадку вони перебувають у зв’язках із ними, 

співвідносяться ієрархічно і утворюють єдине системне явище. Аналогічним 

чином можна охарактеризувати і зв’язки нагород із преміями, в т.ч. різними 

преміями державних органів (важливо не ототожнювати із Державною 

премією України), серед яких: Премія Верховної Ради України для молодих 

вчених, Премія Кабінету Міністрів України за особливий внесок молоді у 

розбудову української держави або ж Премія Верховної Ради за внесок 

молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування, тощо. За 

рахунок взаємодії всіх вищезазначених елементів формується система 

«Премії України». Зовнішні зв’язки є достатньо специфічними й, не 

зважаючи від того, на рівні окремих елементів або ж системи в цілому вони 
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виникають, вони все ж таки позиціонують систему й зумовлюють її 

самостійність, унікальність. Саме зовнішні зв’язки нагород дозволяють вести 

мову про них як про самостійний елемент таких систем як переконання, 

заохочення, стимули тощо. 

Однак, як вже зазначалося, аналіз нагороди як системи буде неповним 

без аналізу і її мети, тобто того, заради чого ця система існує. Мета нагороди 

полягає у адекватному реагуванні з боку держави на всі прояви добровільної 

«понаднормованої», «унікальної», а отже заслуженої поведінки особи 

(колективу), у вигляді розмаїття моральних, матеріальних або ж змішаних 

засобів для відзначення заслуг особи (колективу), підвищення її соціального 

престижу, зміни правового статусу та спонукання для аналогічних дій у 

майбутньому цією особою (конкретне спрямування), так і на її прикладі 

інших осіб (загальне спрямування). Фактично нагорода як система і 

забезпечує досягнення відповідної мети за рахунок наявності різноманітних 

елементів та їх реагування на різні види «заслуженої» поведінки, в т.ч. й із 

можливістю поступового зростання реагування на заслуги у поведінці особи 

(колективу). Наявність єдиної, самодостатньої сукупності взаємопов’язаних 

елементів, зорієнтованих на досягнення відповідної мети й зумовлюють саму 

унікальність такої системи. Мету системи в даному випадку варто 

розглядати як складне явище, яке включає кілька складових, а саме: а) 

ретроелемент (а саме «реагування» на «заслужену» поведінку особи); б) 

перспективну (виокремлення «бажаної» для держави та суспільства 

поведінки й спонукання осіб (колективів) до аналогічної у майбутньому, до 

добровільної ініціативи прояву такої поведінки). При цьому кожен із цих 

елементів мети є складним, бо: ретроелемент включає: визнання поведінки 

(результатів) як заслуги, обрання адекватного («не менше і не більше») 

заходу реагування у вигляді нагороди, забезпечення своєчасного і у повному 

обсязі реагування. Одночасно перспективний включає як персоніфікований 

елемент (той, що розрахований безпосередньо на особу, яку нагороджують), 

так і загальний елемент (щодо будь-яких осіб). Варто зазначити, що саме у 
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сукупності елементи, взаємозв’язки і мета й формують унікальність 

нагороди як системи. 

Проте аналіз нагороди як системи слід розглядати і в аспекті аналізу 

властивостей будь-якої системи, які притаманні і нагороді. Зокрема варто 

зазначити, що в адміністративно-правовій науці зокрема та правовій науці 

взагалі виокремлюється ціла низка ознак системи, яка, у авторських 

редакціях вчених-юристів, відрізняється як кількісними, так і якісними 

параметрами. Варто навести кілька прикладів. Так, наприклад, А. Колесніков 

пропонує дещо спрощений підхід до виокремлення відповідних ознак. Серед 

них: «цілісність, єдність частин (елементів), внутрішня закономірність, 

внутрішній зв’язок» [112, с. 14]. Безперечно, перелік є дещо спрощеним, 

узагальненим і не дозволяє з’ясувати унікальності всієї системи. Г. 

Сарибаєва пропонує у своїй роботі одразу два варіанти, один з яких є дещо 

«вужчим», а інший – розширеним й охоплює достатньо велику кількість 

ознак системи, що дозволяє виділити позицію Г. Сарибаєвої щодо розуміння 

системи «кількісно і якісно» досконалішою у порівнянні із попереднім 

варіантом, запропонованим А. Колесніковим. Так, зокрема, Г. Сарибаєва 

виділяє серед таких ознак: «… внутрішню самостійність, внутрішню єдність, 

відкритість, динамізм, мобільність, цілісність, внутрішню структурну 

складність» [77, с. 13-14], й у «розширеному» варіанті – «… цілісність, 

відкритість, історичну зумовленість, динамізм, мобільність, 

людиноцентричність (антропологічність), структурність» [77, с. 22]. 

Спостерігаємо певне дублювання окремих ознак, однак і різноваріативність 

їх назв, і дещо розширений останній підхід. 

Ю. Пирожкова пропонує дещо спрощений варіант розуміння ознак 

системи. Зокрема пропонується виділення «динамічності та відкритості, які 

зумовлюють трансформації системи у разі переорієнтації сфер суспільного 

життя, … внаслідок чого система … не лише «відчуває» вплив інших …, але 

й «реагує» на вплив» [45, с. 22]. Цілком можна погодитися із тим, що і 

динамізм, і відкритість притаманні системі і вони забезпечують певні її 
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якості, зокрема щодо трансформації та взаємозв’язку із оточенням, проте 

лише цих двох ознак недостатньо для унікальності системи, а отже 

запропонований варіант виокремлює лише деякі ознаки системи й поширює 

кількісного та якісного доповнення для охоплення всього багатоманіття 

ресурсу системи, яким воно фактично є. Ці положення стосується як системи 

в цілому, так і нагороди у розумінні системи. Є. Трофимов серед таких ознак 

виділяє: єдність, повноту, ієрархічність у визначенні «старшинства» нагород, 

а отже і її значимості [5, с. 12]. Перелік ознак системи, на підставі аналізу 

робіт вчених-юристів, пропонує Д. Припутень, і у цьому його варто 

підтримати, бо подається узагальнення результатів із урахуванням 

специфіки розуміння «системи» щодо явищ правової дійсності. Серед ознак 

представлені такі: «наявність упорядкованих структурних елементів та 

суттєвих зв’язків між ними, які за своєю силою «перевищують» зв’язки, які 

до системи не входять; наявність певної організації системи … до того ж 

цілком можливою є складна ієрархічна організація, згідно з якою елементи 

… можуть утворювати підсистеми; існування інтегративних властивостей 

системи, тобто системозберігаючих чинників, якими характеризується саме 

система, а не кожен із її елементів окремо; неадитивність – неможливість 

розгляду системи як аналога простої сукупності елементів; динамічність 

(адаптивність системи до змін); стабільність, яка забезпечує збереження 

системи незалежно від багатьох різноманітних факторів впливу, які 

зорієнтовані на зміну та дестабілізацію системи» [36, с. 163]. Дещо 

розширений кількісно, а отже й змістовно, перелік ознак системи пропонує і 

І. Болокан, а саме: до ознак системи пропонується віднести «… динамізм, 

структурованість, відкритість, історичну зумовленість, завдяки яким система 

модифікується з урахуванням змін державотворчого та правотворчого 

характеру різного рівня» [44, с. 22]. При цьому варто підтримати І. Болокан у 

тому, що при розгляді будь-якої системи, а отже і нагороди, з огляду на її 

ознаки, варто виокремлювати «системно-компонентний, системно-

структурний, системно-функціональний, системно-інтеграційний, системно-
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комунікаційний та системно-історичний аспекти» [123, с. 171], а це певним 

чином дозволяє «ув’язати» ознаки системи і основні напрямки її 

дослідження. Це у повній мірі стосується і нагороди у її системному аналізі. 

Складно не погодитися із цим твердженням, що, беззаперечно, й 

впливає на формування та функціонування системи взагалі і, беззаперечно 

нагороди як системи зокрема, проте визнати запропонований варіант 

досконалим, на жаль, все ж таки не можна. Він охоплює багато, проте не всі 

ознаки, які і формують ресурс саме системи. Саме тому, акумулюючи всі 

вищенаведені варіанти, все ж таки варто було б для аналізу нагороди як 

системи запропонувати власний авторський перелік ознак, які і 

характеризують властивості (весь ресурс) нагороди саме як системи. 

Так, серед ознак варто виокремити: а) цілісність, оскільки лише 

завдяки поєднанню елементів (різновидів нагород), зв’язків між ними 

(взаємозумовленість, взаємозв’язок) і мети можна досягти практичного 

втілення мети впровадження нагород, забезпечення їх функціонального 

призначення, реагування у вигляду адекватних відзнак (від вищої до 

найменшої) на різноманітті заслуги всього розмаїття суб’єктів у всьому 

розмаїтті сфер суспільного життя, визнання заслуг як визнаного державою 

варіанту поведінки, який є не лише бажаним, а й таким, що передбачає 

«виокремлення» осіб серед інших, надання їм особливого статусу, виховання 

інших осіб, з урахуванням прикладу саме тих осіб, поведінка яких визнана 

заслуженою і адекватним чином відзначена державою, посилення престижу 

нагороди у суспільстві як обов’язкового атрибуту держави. 

Лише у поєднанні всіх обов’язкових трьох компонентів системи 

(види нагород, зв’язки між ними, мета) й можливе її існування, виконання «її 

місії». «При зміні елементарного складу функцій системи, її сутність 

змінюється, й мета не може бути досягнута» [112, с. 14]. Лише у 

взаємодоповненні орденів, медалей, почесних звань та інших нагород, в т.ч. 

вищої форми відзнаки, у всьому їх розмаїтті із дотриманням всіх правил 

нагородження можливе ефективне реагування у вигляді атрибуту держави на 
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все розмаїття заслуженої поведінки різних осіб у різних сферах суспільного 

життя, а отже й існування нагородної справи в цілому. При цьому цінність 

варто розглядати у поєднанні із єдністю, які у сукупності формують т.зв. 

інтегративність нагороди як системи. Хоча і можна виокремити у системі її 

елементи – різновиди нагород, проте кожна із цих нагород не може 

реалізувати загального функціонального призначення та мети нагороди як 

системи. Безперечно, кожен елемент є важливим, однак він не має всього 

розмаїття тих властивостей, які притаманні саме системі. Лише у поєднанні 

всіх елементів (не простої їх сукупності, а взаємообумовленого, 

взаємопов’язаного їх розгляду) нагорода виконує свою мету і функції, а отже 

і є цілісною, єдиною, що й дозволяє вести мову про унікальність ресурсу 

нагороди саме як системи. Взагалі слід згадати той факт, що існуюче у 

різних науках визначення «система» (понад 500 визначень) умовно 

поділяються на два «блока» – ті, що взагалі не виокремлюють «цілісність» як 

«базове» визначення системи («теорія множини сукупності компонентів» 

[36, с. 161]) і ті, що таке визначення виокремлюють, із внутрішнім поділом 

на: «системи, які існують самі по собі і чітко відмежовані від середовища і з 

самого свого початку існують як система; системи, які потребують 

дослідження своїх елементів» [36, с. 161-162] і саме до таких (останній 

варіант) і варто віднести розуміння нагороди як системи. б) відкритість, що 

передбачає «реагування» держави на всі зміни, які відбуваються у державі, 

що є цілком логічним для атрибуту держави, яким і є нагорода. Якщо зміна 

векторів розвитку держави, важливі соціально-економічні політичні процеси 

впливають на державу в цілому (зміна форми правління, форми 

територіального устрою, політичного режиму, функціонального призначення 

інституцій держави в умовах впровадження нових моделей взаємовідносин 

особи та суб’єкта публічної адміністрації, тощо), це впливає і на її атрибут, 

яким є нагорода. Це може підтверджувати трансформація вищої форми 

відзнаки, це ж може підтверджувати і впровадження нових видів нагород – 

ордену «За доблесну шахтарську працю» у 2008 році, і, безперечно, ордену 
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Героїв Небесної Сотні у 2014 році. Аналіз історії нагородної справи дозволяє 

виокремити й приклади «невдалих» спроб «впливу» на нагороду як систему 

за рахунок впровадження, а скоріш за все прагнення впровадити, нові 

різновиди нагород як елементи останньої як системи. Так, зокрема, 

активізація реформаційних процесів у правничій сфері, підвищення ролі та 

значення правників у відповідних процесах актуалізувати зусилля 

зацікавленої спільноти щодо обґрунтування доцільності впровадження нових 

різновидів почесних звань, серед яких: «Почесний адвокат України» та 

«Почесний працівник органів внутрішніх справ» [8, с. 120-121]. Щоправда, 

ці намагання залишилися безрезультатними з огляду на «вибірковість» 

даних пропозицій щодо нагород. За відсутності аналогів щодо можливого 

відзначення фахівців в галузі права з акцентом на їх спеціалізацію у всьому 

її розмаїтті, впровадження лише однієї відзнаки щодо окремого 

спеціалізованого, а точніше внутрішньоспеціалізованого напрямку, 

вбачається необґрунтованим. Окрім того, наявність Почесного звання 

«Заслужений юрист України» охоплює все внутрішньоспеціалізоване фахове 

розмаїття для відзначення заслуг у зазначеній сфері суспільного життя. І 

варто підтримати позицію Президента України щодо обґрунтування 

«несприйняття» запропонованого варіанту модифікації системи як такого, 

що суперечить загальним принципам структурної побудови системи та 

зокрема виокремлення її елементів, а саме: «… впровадження нових 

почесних звань за галузевим і професійним принципами спричинить різне 

(надмірно різне) збільшення їхньої кількості, а отже і зниження соціального 

престижу інституту почесних звань як складової частини системи державних 

нагород України» [8, с. 120]. Цілком слушно, що в обґрунтуванні акцент 

зроблено на принципах формування системи й забезпеченні цінності, 

цілісності системи в цілому. Аналогічним є й підхід щодо пояснення 

«нераціональності», «недієвості», «штучності» виокремлення й іншої 

пропозиції щодо вузькоспеціалізованої деталізації особи, щодо якої така 

нагорода впроваджується, з акцентом на «прив’язку» до певних органів 
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держави. Цілком зрозуміло, що «штучність» впливу на систему зумовили й 

відсутність змін, а отже «нульове» реагування на ці зміни. Це демонструє 

важливість кожної ознаки системи, її зв’язок із іншими (оскільки 

впровадження вищезазначених «штучних» змін вплинуло б на іншу ознаку 

системи – цілісність), що у поєднанні з іншими складовими й формують 

унікальність системи. Ще одним прикладом аналогічного змісту може 

слугувати «невдала» спроба впровадити почесне звання «Заслужений 

державний службовець» на початку ХХІ століття з огляду на визначення 

нових стратегічних напрямків розвитку державної служби, впровадження 

нових стандартів професійної компетентності для даної категорії осіб. Навіть 

не зважаючи на ініціативу щодо врегулювання цього питання, яка 

«виходила» від Президента України, спроба впровадження нового почесного 

звання отримала «нульове» реагування з боку існуючої системи з огляду на 

«штучність» підходу до обґрунтування доцільності її виокремлення та 

суперечливість засадам формування елементу системи «Почесні звання 

України». Саме неузгодженість й породжує «нульове» сприйняття системою 

задля забезпечення своєї цілісності. А отже підготовлений Міністерством 

юстиції України за дорученням Президента України проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди» і внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної 

Ради України, не отримав схвалення, що й зумовило «негативний» наслідок 

спроби змінити систему, яка вже тривалий час існувала [8, с. 121; 124]. в) із 

попередньою ознакою пов’язана і наступна, а саме – мобільність. Нагорода 

як система не є «закостенілою», такою, що була дин раз сформована і взагалі 

не підлягає жодним змінам у подальшому. На відміну від аналогів у 

зарубіжних країнах (наприклад, Великої Британії, Італії, Швеції, Франції 

тощо), в Україні нагородна система є надто мобільною, динамічною, 

змінною. І це підтверджується змінами її елементів, і модифікацією її мети. 

Мову все ж таки можна вести як про нагороду як систему в цілому (зміна 

назв нагород, впровадження нових, модифікація мети за рахунок уточнення 
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складових мети з акцентом на зміни у державотворчих та правотворчих 

процесах), так і про нагороду щодо окремих її елементів (наприклад, 

модифікація вищого ступеня відзнаки, а саме звання Героя України із 

врученням ордену за здійснення визначного геройського вчинку – раніше 

«Золота Зірка», зараз «Золотий Тризуб»). Це ж стосується й певної 

модифікації змісту самих нагород, які передбачають певну зміну їх видового 

розмаїття й приналежності до «змішаних» різновидів нагород (наприклад, 

згідно з Указом Президента України від 28.03.2019 р. № 92 / 2019 «Про 

одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой 

України, за здійснення визначного геройського вчинку», передбачена 

одноразова виплата в 50-ти кратному розмірі прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, в якому 

звання присвоєно). г) динамізм системи полягає у її поспішному розвитку. 

Цілком можна вести мову про кілька етапів у формуванні відповідної 

системи, про різні етапи (докорінне реформування, розвиток елементів, 

зміна мети системи тощо), однак у будь-якому разі нагорода як система в 

Україні не є архаїчною. Розвиток відбувається «внутрішньоелементний» 

(наприклад, етапи «впровадження нових почесних звань»; «обґрунтування 

доцільності їх скасування» тощо), «внутрішньосистемний» (перегляд засад 

існування, обґрунтування доцільності удосконалення із скороченням їх 

переліку (кількісні показники) й переглядом їх змісту, ієрархії розміщення 

(якісні показники), наслідком якого і було прийняття Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні, затвердженої Указом 

Президента України від 18.08.2005 р. № 1177 / 2005. Прикладом динамізму 

нагороди як системи можна розглядати і впровадження президентських 

відзнак як різновиду нагород із разовим масовим нагородженням осіб з 

нагоди певних важливих історичних подій у державі тощо. Отже, кількісні, 

якісні зміни елементного компоненту, модифікації мети, зв’язків 

зумовлюють розвиток нагороди як системи і її відповідність сучасному 

розвитку держави, що є цілком важливим для атрибуту держави, яким і є 
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нагорода. д) структурованість, про яку вже неодноразово зазначалося і яка 

полягає у тому, що нагорода як система представляє собою 

взаємообумовлену, взаємодоповнюючу, взаємопов’язану сукупність нагород 

(елементів), пов’язаних, або об’єднаних єдиною метою. Нагорода – це 

«складна» система із певними «блоками» («нагороди», «мета», «зв’язки»), 

кожен із яких також є «складним», що й обумовлює унікальність нагороди. 

е) історична зумовленість, яка полягає у тому, що система формується із 

урахуванням «нагородних традицій», історичних передумов, «запитів» 

суспільства, і, можна навіть вести мову про те, що нагорода як система – це 

продукт історичного розвитку держави. Ця ознака знаходить прояв і у назві 

її елементів, і у назві самих нагород (видатні історичні політичні постаті, 

«фундатори Української державності, її відродження, «флагмани» розвитку 

окремих сфер суспільного життя у державі) і у ієрархічності їх побудови у 

структурі системи нагород. На відміну від нагородних традицій інших 

держав, орієнтованих на фіксування у назві нагороди суб’єкта її 

впровадження або ж органу держави (наприклад, орден Кавалерів Пошани у 

Великій Британії, орден Почесного Легіону – у Франції), в Україні нагороди 

пов’язані із іменами «провідних» історичних діячів, які у різні історичні 

періоди стояли у виток формування, реформування держави, як-то: орден 

князя Ярослава Мудрого, орден Богдана Хмельницького, орден княгині 

Ольги, орден Данила Галицького (при цьому варто звернути увагу, що т.зв. 

«іменними» є лише ордени), а також Національна премія України імені 

Тараса Шевченка, Державна премія України імені Олександра Довженка і 

безперечно президентські відзнаки (наприклад, Хрест Івана Мазепи – 

відзнака, затверджена Указом Президента України від 26.03.2009 р. № 189 / 

2009). Історична зумовленість простежується і у впроваджені певних 

нагород із акцентом навіть у їх назві на важливі історичні події у історії 

України (наприклад, орден Героїв Небесної Сотні, президентські відзнаки – 

ювілейна медаль «60 років визволення України від фашистських 

загарбників», запроваджена Указом Президента України від 17.09.2004 р. № 
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1095 / 2004), ювілейна медаль – «20 років незалежності України», 

затверджена Указом Президента України від 30.05.2011 р. № 615 / 2011, 

тощо). Історична зумовленість знаходить прояв і у описі самих нагород, її 

зовнішній формі виразу, складових елементів останньої. І, нарешті, є) 

людиноцентричність або ж антропологічність, що, безумовно, є важливим у 

аспекті «орієнтації» нагороди на певну особу (колектив), відзначення її 

заслуг і формування як у цієї особи, так і на прикладі її й інших осіб 

прагнути до схваленої заслуженої поведінки, добровільної ініціативи щодо 

такої поведінки й усвідомлення підвищення соціального статусу і його 

гарантування держави. Вже той факт, що всі нагороди зорієнтовані на осіб 

(колективи), підтверджує її антропоцентричність. Розмаїття назв нагород 

також свідчить про прагнення охопити різних осіб за їх заслужену поведінку 

у різних сферах суспільного життя і мета цієї системи також підтверджують 

її антропологічність. Це повністю узгоджується із спрямованістю нагороди, 

нагородної справи, нагородного права як підгалузі адміністративного права. 

Ця ж ознака знаходить прояв у всьому, що пов’язане із існуванням нагороди 

як системи. Впроваджено нагороди, які взаємопов’язані між собою, 

взаємозумовлені й об’єднані метою, зорієнтованою на особу (колектив). 

Існування системи, ефективність її існування пов’язані між собою (прояв 

ініціативи щодо добровільного вчинення заслужених дій), оцінка заслуг із 

орієнтацією на особу (колектив), прийняття персонального (індивідуального) 

акту про нагородження, урочисте вручення нагороди особі (колективу). І у 

цьому ж аспекті можна розглядати і огляд нагородного законодавства, 

проведений Департаментом демократичних інститутів та врядування 

Генерального директорату – ІІ з питань демократії у співпраці з експертом 

Ради Європи Сереною Пескаторе [83] в аспекті формування результатів 

аналізу щодо соціального сприйняття, задоволеності осіб нагородною 

системою та формування пропозицій щодо удосконалення в аспекті 

посилення засад визначеності, адекватності реагування, запровадження 

кількісного квотування та терміновості відзначення. Це є цілком 
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виправданим, що «базовий» елемент підгалузі адміністративного права, яким 

є нагородне право, орієнтоване на «основного» суб’єкта правовідносин, 

якою є особа. Це у повній мірі узгоджується із пріоритетами формування 

адміністративного законодавства та проведення адміністративно-правових 

наукових досліджень, розвитком адміністративного права, модифікацією 

його предмету [69, с. 10-11; 35, с. 26-30; 125, с. 17-28], методу [126, с. 71-

109], основної моделі правовідносин, визначенням пріоритетності приватної 

особи та її інтересів, прав, свобод у правовому регулюванні, гарантованості 

їх з боку держави. Все це знаходить пряв і у нагороді як системі, згідно з 

якою нагорода як прояв відзнаки заслуг особи (колективу) модифікується з 

акцентом на адекватність реагування на заслужену поведінку, розмаїття 

форм реагування, гарантування відзнаки й «особливого» статусу з боку 

держави. 

Отже, узагальнюючи все вищенаведене, цілком логічно зробити 

висновок про можливість і доцільність розгляду нагороди як системи у її 

розумінні як сукупність взаємопов’язаних, взаємозалежних і ієрархічно 

побудованих її елементів (різновидів нагород), пов’язаних внутрішніми та 

зовнішніми елементами та таких, що утворюють єдине ціле, зорієнтоване на 

забезпечення своєчасного адекватного реагування на заслужену поведінку 

особи (осіб), підвищення гарантованої соціальної престижності та зміну 

правового статусу останньої, спонукання до добровільного прояву 

аналогічної поведінки у майбутньому як цією особою, так і на її прикладі 

іншими особами. Варто систему в даному випадку розглядати в аспекті 

«складного» («ускладненого», «широкого») підходу, із виокремленням 

елементів, якими є види нагород, зв’язків між ними (які, у свою чергу, 

поділяються на внутрішні із їх поділом на горизонтальні (в межах кожного 

виду елементу – виду нагороди) та вертикальні (між елементами – між 

видами нагород) та мети. Окрім того унікальність нагороди як системи 

зумовлена додатково й наявністю цілої низки ознак, які притаманні будь-які 

системі, й із певною специфікою знаходять прояв і у нагороді. До таких 
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ознак цілком можна віднести: цілісність, відкритість, мобільність, динамізм, 

структурованість, історичну зумовленість, людиноцентричність 

(антропологічність). 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Встановлено, що нагорода посідає своє місце у суміжному 

понятійному ряду, перебуваючи у різному варіанті співвідношення із 

елементами цього ряду (переконання, заохочення, стимули, винагорода, 

відзнака, премія, цінний подарунок) й у жодному разі, враховуючи 

специфіку її ознак, функцій, її неможна асоціювати із жодним із цих 

елементів понятійного суміжного ряду. Нагороду як «базовий» елемент 

нагородної справи слід розглядати в якості законодавчо визначеної 

особливої вищої форми заохочення з боку держави (в особі голови держави) 

на заслуги перед державою, суспільством, що застосовується до особи 

(колективу осіб) в порядку особливої деталізованої процедури, за відсутності 

трудових (службових) відносин із суб’єктом нагородження, й передбачає 

гарантовану державою багаторівневу соціальну престижність, моральне, 

матеріальне або ж змішане забезпечення. Її ознаками є наступні: а) це 

особливий різновид переконання, заохочення; б) є реакцією на заслуги перед 

державою, суспільством; в) вища форма престижу, найбільша престижність; 

г) законодавча регламентація із деталізацією щодо різних видів та аспектів 

ресурсу; д) атрибутивність; е) деталізована ускладнена процедурність; є) 

системність; ж) ранжування (ранжованість, ступеневість); з) відсутність 

трудових (службових) відносин між суб'єктами нагородних правовідносин; і) 

винятковість, унікальність, найбільша соціальна корисність; й) соціальна 

престижність; к) особливий спосіб регулюючого впливу та форма контролю 

з боку держави; л) гарантованість з боку держави.  
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2. Доведено, що для з’ясування реального ресурсу офіційних 

нагород, розуміння їх специфіки, важливим є їх класифікаційний розподіл. 

Останній, для того, щоб можна було його вважати дієвим, має базуватися на 

одночасному використанні різноманітних критеріїв, які б охоплювали як 

матеріально-правовий, так і процедурно-правовий аспект офіційних нагород. 

Більше того, формування «блоку критеріїв» розподілу офіційних нагород на 

види має здійснюватися із їх орієнтацією на охоплення всіх елементів 

нагородної системи. Використовуючи сформовані у правовій науці варіанти 

поділу офіційних нагород на види, та зосереджуючи увагу на реаліях 

нагородної законотворчості й нагородного правозастосування. Доцільним 

вбачається здійснення класифікаційного розподілу офіційних нагород на 

види із використанням наступних критеріїв: а) суб’єкт впровадження 

нагороди; б) суб’єкт, щодо якого здійснюється застосування нагороди, або ж 

нагородженого суб’єкта (в аспекті персоніфікації); в) суб’єкт, щодо якого 

здійснюється застосування нагороди, або ж нагородженого суб’єкта (в 

аспекті політико-правового зв’язку із державою); г) сфера заслуг (в аспекті 

виокремлення специфіки статусу суб’єкта, щодо якого здійснюється 

застосування нагороди, його діяльності); д) характер заслуг; е) ступеневість 

поділу нагороди; ж) нагородний ценз; з) квотна ознака; є) спосіб 

впровадження нагороди; і) актуальність (сучасність) нагороди; к) термін 

застосування; л) зовнішня форма; м) безпосередня зовнішня форма; о) 

матеріальна ознака; п) особливість нагородної процедури; р) суб’єкт, щодо 

якого здійснюється застосування процедури (нагороджений суб’єкт) в 

аспекті фактичної наявності такої особи в живих. Всі критерії цілком 

можливо розподілити на кілька «підблоків» залежно від їх відношення до 

певного елементу нагородної системи, як-то: суб’єктний підблок, 

процедурний, об’єктний тощо. Саме таке розмаїття критеріїв й дозволяє 

детально з’ясувати ресурс офіційних нагород та запропонувати нормативні 

моделі їх закріплення. 
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3. Обгрунтовано можливість і доцільність розгляду нагороди як 

системи у її розумінні як сукупність взаємопов’язаних, взаємозалежних і 

ієрархічно побудованих її елементів (різновидів нагород), пов’язаних 

внутрішніми та зовнішніми елементами та таких, що утворюють єдине ціле, 

зорієнтоване на забезпечення своєчасного адекватного реагування на 

заслужену поведінку особи (осіб), підвищення гарантованої соціальної 

престижності та зміну правового статусу останньої, спонукання до 

добровільного прояву аналогічної поведінки у майбутньому як цією особою, 

так і на її прикладі іншими особами. Варто систему в даному випадку 

розглядати в аспекті «складного» («ускладненого», «широкого») підходу, із 

виокремленням елементів, якими є види нагород, зв’язків між ними (які, у 

свою чергу, поділяються на внутрішні із їх поділом на горизонтальні (в 

межах кожного виду елементу – виду нагороди) та вертикальні (між 

елементами – між видами нагород) та мети. Окрім того, унікальність 

нагороди як системи зумовлена додатково й наявністю цілої низки ознак, які 

притаманні будь-які системі, й із певною специфікою знаходять прояв і у 

нагороді. До таких ознак цілком можна віднести: цілісність, відкритість, 

мобільність, динамізм, структурованість, історичну зумовленість, 

людиноцентричність (антропологічність).  
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РОЗДІЛ 3. НАГОРОДНА ПРОЦЕДУРА ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ПРОЦЕДУРИ 

 

 

3.1 Поняття, ознаки, видова належність та принципи нагородної 

процедури 

 

 

Одразу ж варто розпочати із з’ясування того, що ж представляють 

собою принципи адміністративної процедури, а вже потім – принципи 

нагородної процедури. Варто зазначити, що проблематиці адміністративної 

процедури та її принципів у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

уваги приділяється достатньо, про що свідчить значна кількість 

різноманітних джерел тематичного спрямування. І це цілком зрозуміло з 

огляду на актуалізацію розробки і прийняття систематичного нормативно-

правового акту, який би об’єднав засади регулювання всіх без винятку 

адміністративних процедур, а отже закріпив би і їх принципи. Для реалізації 

такого напрямку необхідним є формування єдиного наукового базису, а отже 

й ґрунтованого наукового дослідження цього феномену.  

Отже, адміністративною процедурою у вітчизняній адміністративно – 

правовій науці прийнято вважати «закріплений нормами адміністративного 

права порядок вчинення дій органами публічної адміністрації» [127, с.123], 

«регламентований нормами права порядок вчинення дій, необхідних для 

виконання певної справи, вирішення задачі» [128, с. 5; 127, с. 122], 

«встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності органів 

публічного управління з прийняття нормативно-правових актів управління і 

вирішення адміністративних справ» [129, с. 174-175], «безпосередня 

послідовність дій, врегульованих правил поведінки, об’єднаних єдиною 

метою» [130, с. 150-151], «встановлений офіційно порядок розгляду та 

вирішення адміністративними органами індивідуальних справ, спрямованих 
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на прийняття адміністративного акту або укладення адміністративного 

договору» [131, с. 6-8], «встановлені нормами адміністративного права 

правила, порядок і умови вчинення владних повноважень, процесуальних дій 

щодо розгляду, розв’язання і вирішення конкретних індивідуальних справ у 

сфері публічного адміністрування» [132, с.67], «регламентований нормами 

адміністративного права порядок вирішення суб’єктами публічної 

адміністрації адміністративних справ» [132, с. 202] або ж як «встановлений 

законом порядок розгляду та вирішення органами публічної адміністрації 

індивідуальних справ фізичних та юридичних осіб, що завершується 

прийняттям адміністративного акта» [133, с. 228] тощо. Цікавий підхід 

демонструють І.Бойко, О.Зима та О.Соловйова, виокремлюючи «зв’язок» 

адміністративної процедури із «порядком вчинення дій або прийняття 

рішень у сфері правозастосування» [134, с. 5], її двояке розуміння, зумовлене 

поєднанням двох складових її змісту, а саме: «процедура» та 

«адміністративна», де перша фактично означає «…порядок вчинення дій, 

прийняття актів, логічно впорядкований та спрямований на досягнення 

певного результату» [134, с. 6], а друга – акцентує увагу на «прив’язці» 

такого порядку до управління, «служіння» [134, с. 6]. І, як наслідок, 

адміністративна процедура розглядається як «…структурований, нормативно 

закріплений порядок прийняття адміністративних актів або укладання 

адміністративних договорів, спрямований на вирішення конкретних справ у 

сфері публічного управління» [134, с. 7]. Авторський колектив роботи 

«Основи публічного адміністрування» за загальною редакцією 

Н.Матюхінної адміністративною процедурою пропонується вважати 

«…встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок 

розгляду та вирішення адміністративних справ суб’єктами публічного 

адміністрування (адміністративними органами) [29, с. 90], а авторський 

колектив навчального посібника «Адміністративне право» – як 

«структурований, нормативно закріплений порядок прийняття 

адміністративних актів або укладання адміністративно-правових договорів, 
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спрямований на вирішення конкретних справ у сфері державного 

управління» [129, с.131], а Т.Коломоєць – як «встановлений законодавством 

(офіційний) порядок діяльності уповноважених суб’єктів (адміністративних 

органів) щодо розгляду і вирішення індивідуально визначених справ» [69, с. 

221], автори «Адміністративне право України. Повний курс» – 

«встановлений чинним законодавством порядок розгляду суб’єктами 

публічного адміністрування індивідуальних адміністративних справ щодо 

реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів окремої фізичної та 

юридичної особи, що завершується ухваленням адміністративного акту» [35, 

с. 200]. Отже, не зважаючи на таке розмаїття визначень, цілком можна вести 

мову про те, що саме «прив’язка» до суб’єкта, а саме суб’єкта публічно-

владних повноважень у сфері публічного адміністрування та до 

регламентації порядка певної діяльності цього суб’єкту у зазначеній сфері 

щодо реалізації зазначених повноважень є тим «базовим» елементом, який 

всі вчені-адміністративісти намагаються відобразити у авторських 

визначеннях адміністративної процедури. А чи є останньою і нагородна 

процедура? Для того, щоб відповісти на це запитання, варто зупинитися на 

запропонованих у вітчизняній адміністративно-правовій науці перелік ознак 

адміністративних процедур. І, з огляду на їх притаманність або ж навпаки не 

притаманність нагородній процедурі, буде зрозуміло відповідь. Отже, до 

таких ознак пропонують відносити наступні. Це: «базування на нормах 

чинного адміністративного законодавства, регламентація порядку розгляду 

адміністративних справ, упорядкування повсякденної діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, спрямування на реалізацію та захист прав, свобод та 

законних інтересів окремих фізичних та юридичних осіб, завершується 

ухваленням адміністративного акту» [35, с.200]. Дещо інший варіант 

подають представники Харківської наукової школи адміністративного права 

й пропонують такими ознаками вважати: «…носить правовий характер, 

оскільки принципи і правила, що визначають адміністративну процедуру, 

містяться в приписах нормативно-правових актів; вміщує норми, що 
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регламентують як публічно-владного суб’єкта, так і приватної особи; 

спрямована на прийняття адміністративного акту; застосовується для 

вирішення конкретної адміністративної справи; має основним призначенням 

забезпечення ефективної реалізації прав приватної особи та унеможливлення 

їх порушення; тягне за собою настання зовнішніх наслідків (…порушує 

права й обов’язки для осіб, які знаходяться поза системою публічного 

управління); має, як правило, безпосередній характер» [135, с. 131]. Як 

бачимо, в цілому має місце дублювання переліків із певною авторською 

методикою формування ознак, послідовності їх розміщення та деталізації 

змісту. Цікавою є позиція представників цієї ж наукової галузевої фахової 

школи, подано в іншій роботі, а саме: «сервісний характер… оскільки 

адміністративна процедура виконує обслуговуючу роль… виникає та існує 

лише за потреби реалізації завдань і функцій держави, забезпечення 

законних прав, інтересів фізичних чи юридичних осіб; публічний характер та 

особливий суб’єктний склад – у публічній сфері… за участю органів 

публічного адміністрування; владний характер – …супроводжується 

реалізацію органами публічної адміністрації владних повноважень з 

урахуванням публічних інтересів; нормативний характер – …детальна 

регламентація нормами адміністративного права; стадійність – … реалізація 

певних дій у певній послідовності й досягається певна ціль; прийняття 

владного акту – завершується прийняттям владного акту; цільова 

спрямованість – спрямована на реалізацію, захист та охорону прав та 

інтересів приватних осіб» [29, с. 91]. Перелік виглядає тільки 

структурованим, логічно-послідовним, змістовним. Дещо спрощений варіант 

пропонують Т.Коломоєць та Д.Астахов – «публічність, індивідуальність, 

правова детальна регламентація, специфіка суб’єктного складу, 

цілеспрямованість» [132, с. 68]. Перелік, беззаперечно, охоплює всі основні 

її ознаки, проте у порівнянні із попереднім виглядає дещо звуженим. Майже 

тотожний за змістом щодо варіанту, запропонованого представниками 

харківської наукової галузевої фахової школи у своєму попередньому 
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першому джерелі, представляють увазі спільноти й автори конспекту лекцій 

«Адміністративна процедура» І.Бойко, О.Зима, О.Соловйова [134, с.7]. Що є 

цілком логічним з огляду їх участі у підготовці « у різному авторському 

колективі» двох вищезазначених джерел. Схожу за змістом базових ознак, 

проте різну за зовнішньою формою подання висвітлюють свою позицію 

представники одеської наукової галузевої фахової школи, а саме: «…вона 

встановлюється нормами адміністративного права; є формою реалізації 

особливого виду публічно-владної діяльності – публічного управління; 

відбувається за обов’язкової участі особливого суб’єкта – органу публічного 

управління (посадовою чи службової особи); врегульовує як реалізацію 

юрисдикційних, так і не юрисдикційних повноважень зазначених суб’єктів; 

спрямована на впорядкування, охорону, розвиток суспільних відносин у 

сфері публічного управління» [136, с. 19]. Навіть аналізуючи ці переліки, 

цілком можна стверджувати, що в цілому «простежується» певна тенденція 

до формування переліку основних («базових») ознаки адміністративної 

процедури, які у сукупності є формують її ресурс. Хоча кількість ознак, їх 

формулювання та послідовність розміщення є різними, втім все ж таки їх 

узагальнений аналіз дозволяє вести мову про тотожність розуміння 

основного ресурсу адміністративної процедури. 

Для того, щоб відповісти на вищесформульоване запитання щодо 

нагородної процедури варто з’ясувати, чи притаманними останній є ознаки, 

визначені як «базові» у вітчизняній правовій, зокрема адміністративно- 

правовій, науці, ознаки адміністративної процедури. Отже,  

а) сервісний характер (нагородна процедура як елемент нагородної 

системи держави виконує по відношенню до публічного управління саме 

обслуговуючу роль, виникає лише за потреби відзначення заслуг перед 

державою та українським народом, відзначення осіб (колективів осіб) за 

надмірні, наднормовані результати й передбачає реалізацію нагородної 

політики як частини державної, правової політики); 
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б) публічний характер (нагородна процедура здійснюється у 

публічній сфері органами публічного адміністрування як стосовно 

погодження процедури, так і остаточного прийняття підсумкового акту);  

в) наявність спеціального суб’єктного складу (обов’язкова участь 

суб’єктів нагородження, суб’єктів, що сприяють цьому, які є публічно-

владними суб’єктами, суб’єктами публічної адміністрації, і обов’язковою є 

участь Президента України);  

г) владний характер (нагородна процедура пов’язана із реалізацію 

всіма публічно-владними суб’єктами нагородних правовідносин своїх 

владних повноважень на різних стадіях із акцентом на публічний інтерес; 

реалізація функцій нагороди безпосередньо пов’язана із функціональним 

призначенням держави, із владними повноваженнями по їх реалізації збоку 

уповноважених суб’єктів, є обов’язковим урахуванням публічного інтересу);  

д) нормативний характер (нагородна процедура регламентована 

положеннями численних різних за юридичною силою нормативно-правових 

актів, які, як вже зазначалося, формують нагородние законодавство. Всі дії, 

їх послідовність, терміни, результати, оформлення деталізовані у правових 

приписах);  

е) стадійність (нагородна процедура передбачає певну послідовність 

дій, починаючи від ініціювання її порушення й аж до фінальних дій, 

пов’язаних із оформленням результатів виконання; в наявності як 

обов’язкові стадії, так і факультативні. І, хоча ступінь їх унормованості є 

різним, проте все ж таки наявність таких етапів передбачена, а отже сама 

процедура є стадійною);  

є) прийняття владного акту (за підсумками кожної стадії нагородної 

процедури передбачається прийняття проміжного акту, а фінальним 

результатом всієї нагородної процедури є індивідуальний акт – указ 

Президента України);  

ж) цільова спрямованість (спрямована процедура на визначення 

заслуг фізичних осіб (їх колективів) перед державою, українським народом, 
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виховання осіб у дусі поваги заслуженої праці, поведінки, престижу 

нагороди, нагородної особи, статус якої є відмінним у порівнянні з іншими 

особами (гарантійні відносини), а отже спрямованість на забезпечення 

реалізації вищезазначених прав фізичних осіб (їх колектив), що й дозволяє 

вести мову про цільову спрямованість нагородної процедури). Отже, аналіз 

ознак, притаманних нагородній процедурі, свідчить про те, що весь перелік 

«базових» ознак адміністративної процедури є характерним і для нагородної 

процедури [137, с. 80], а отже можна вести мову про те, що і принципи 

адміністративної процедури, запропоновані у вітчизняній адміністративно-

правовій науці, цілком можуть бути «базовим» і для нагородної процедури 

як різновиду адміністративної процедури.  

Перед тим, як безпосередньо перейти до з’ясування питання 

принципів нагородного провадження, варто все ж таки ще зупинитися на 

тому, яким саме видом адміністративної процедури є нагородна процедура? І 

це питання не є другорядним, бо воно також вплине і на формування 

розуміння ресурсу нагородної процедури. Одразу ж варто зазначити, що у 

науці виокремлюється значна кількість видового розподілу адміністративних 

процедур (від кількох варіантів і до деталізованого поділу із використанням 

різних критеріїв). Так, наприклад, А. Школик пропонує кілька розподілів, а 

саме: а) за формами діяльності публічної адміністрації – процедури з 

прийняття нормативних актів адміністрації, індивідуальних 

адміністративних актів, укладання адміністративних договорів, вчинення 

організаційних дій, вчинення технічних дій адміністрації [127, с. 123], б) за 

спрямованістю та суб’єктами – внутрішньоадміністративні, зовнішні; в) за 

наявністю спору – безспірні, спірні; г) залежно від ініціатора – заявні, 

втручальні [127, с. 123-124]. Дещо розширений перелік видів пропонують 

І.Бойко, О.Зима, О.Соловйова, а саме: за ініціатором – ті що ініціює 

приватна особа, і ті, що ініціює суб’єкт публічної адміністрації; за 

складністю – прості та складні; за кількістю суб’єктів – що здійснюється 

одним суб’єктом публічного адміністрації і ті, що здійснюється кількома 
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такими суб’єктами; за наслідками для приватної особи – правонадавальниі, 

правообмежувальні, зобов’язальні, реєстраційні, дозвільні, ліцензійні тощо 

[134, с. 8-13]. Майже тотожний перелік видів пропонує й авторський 

колектив навчального посібника «Адміністративне право», щоправда додає 

ще один поділ, а саме: за змістом – реєстраційні, контрольно-наглядові, 

експертні тощо [135, с.132]. Т.Коломоєць у підручнику «Адміністративне 

право України. Академічний курс» також пропонує розподіл 

адміністративних процедур: залежно від форми діяльності публічної 

адміністрації (прийняття нормативного акту, індивідуального 

адміністративного акту тощо); за наявністю спору (спірні, безспірні); за 

ініціатором (заявні, втручання); за спрямованістю та суб’єктами (внутрішній, 

зовнішній); за ступенем обмеження прав приватних осіб (дозвільні, 

повідомні); за порядком здійснення (звичайні, спрощені); за предметом 

діяльності (правонаділяючі, реєстраційні тощо)» [69, с. 222-224]. Автори 

підручника «Адміністративне право України. Повний курс» також 

пропонують класифікацію адміністративних процедур із використанням 

різних критеріїв: за ініціатором (за заявою суб’єкта публічної адміністрації, 

втручальні); за складністю (прості та складні); за кількість осіб, які 

претендують на отримання результату (одноособові, конкурсні); за сутністю 

(реєстраційні, дозвільні, акредитації тощо) [35, с. 201-202]. І.Картузова, 

А.Осадчий пропонують за змістом виокремлювати правотворчі, 

правозастосовчі адміністративні процедури; за спрямованістю та межами 

здійснення – внутрішні (внутрішньорганізаційні) та зовнішні 

(зовнішньорганізаційні); за спрямованістю на досягнення кінцевого 

результату (кінцевої мети) – макропроцедури і мікропроцедури; за кількістю 

процедурних дій – прості та складні [136, с. 32-33]. Можна навести й 

приклади інших авторських підходів до розподілу адміністративних 

процедур, щоправда, «базовий» рівень він залишається майже незмінним. 

При цьому варто зазначити, що, наводячи приклади видового розподілу 

адміністративних процедур, не всі вчені-адміністративісти в якості прикладу 
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виділяють нагородне провадження, хоча є й не типові приклади. Так, 

наприклад, М.Титаренко, аналізуючи стимули у службовому праві України, 

звертає увагу і на стимулювання як вид адміністративної процедури й 

розглядає нагородження як вид стимулюючої адміністративної процедури 

[31, с. 105-140]. І.Картузова, А.Осадчий взагалі виокремлюють 

заохочувальні адміністративні процедури, одним із видів яких розглядають 

нагородну процедуру [136, с. 80] й навіть намагаються здійснити її поділ на 

види, як-то: правозастосовна, втручальна, складна тощо [136, с. 80]. Варто 

взяти за основу всі вищезазначені варіанти класифікаційного поділу 

адміністративних процедур із використанням різних критеріїв і з’ясувати у 

такому поділі місце нагородної процедури. Так, зокрема, за наявністю або 

відсутністю спору нагородна процедура є безспірною; за ініціатором – це 

різновид втручальної процедури, це не є ініціативною процедурою, де 

суб’єктом, який ініціює її виникнення, виступає особа, яка претендує на 

нагородження; хоча певні винятки можна виокремити стосовно 

нагородження Державною премією України, хоча знову ж таки таку 

ініціативу можна вважати умовною, бо знову ж є певна процедура і щодо її 

ініціювання); за спрямованістю та суб’єктами – це може бути зовнішньою 

процедурою, на відміну від заохочувальних або ж стимулюючих процедур, 

які можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми; за порядком здійснення – 

це звичайна процедура і вона не передбачає спрощеного варіанту; за 

предметом діяльності – це приклад правозастосовчої процедури (всі класичні 

ознаки застосування як особливої форми (виду) реалізації норм права в 

наявності); за складністю – це різновид складної адміністративної 

процедури, бо передбачає певну кількість дій, які вчиняють різні суб’єкти 

публічного адміністрації; за кількістю осіб, які претендують на отримання 

результату – це можуть бути як одноосібні, так і конкурсні (наприклад, 

стосовно державних премій) і навіть так звані «списочні» щодо 

президентських відзнак); можна зробити уточнення щодо ініціатора 

нагородної процедури – вона може бути як такою, що ініційована суб’єктом 
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публічної адміністрації, так і такою, що ініційована приватною особою 

(наприклад, громадським об’єднанням); за кількістю суб’єктів, які 

залучаються, – як така, що здійснюється кількома суб’єктами (є ті, що 

залучаються, погоджують, готують попередні рішення, фінальний суб’єкт); 

за наслідками для приватної особи (щоправда, це може бути і посадова особа 

суб’єкта публічної адміністрації, щоправда у цих відносинах вона свої 

публічно-владні повноваження не реалізує, а тому й її прийнято визначати як 

приватну особу) правонадавальною. Можна підтримати І.Картузову та 

А.Осадчого, й додати аналіз нагородної процедури як виду стадійної 

процедури (є певна послідовність дій й досягнення мети) [136, с. 80]. Отже, 

узагальнюючи все вищезазначене, можна все ж таки стверджувати, що 

нагородна процедура – це вид адміністративної процедури, основними 

ознаками якої є: сервісний характер , публічність, нормативність, наявність 

спеціального суб’єкта (органу публічної адміністрації, при цьому мову 

навіть можна вести про наявність системи таких суб’єктів), владний 

характер, стадійність, прийняття підсумкового владного акту; цільова 

спрямованість, які у сукупності і формують ресурс нагородної процедури. 

Це дозволяє запропонувати її авторське визначення як врегульованого 

нормами права стадійного порядку (послідовності дій) відзначення 

уповноваженим суб’єктом (за участю суб’єктів, що сприяють) заслуг особи 

(колективу осіб) перед державою, українським народом нагородами й 

гарантування отримання нею (ним) особливого правового статусу. 

Нагородну процедуру варто розглядати як вид безспірної, втручальної, 

зовнішньої, звичайної, правозастосовчої, складної, одночасно або конкурсної 

або списочної, полісуб’єктної (за кількістю суб’єктів публічної 

адміністрації), правонадільної, стадійної адміністративної процедури.  

З’ясувавши ці положення, цілком логічно перейти до аналізу 

принципів нагородної процедури. Цілком зрозуміло, що з огляду на те, що 

нагородна процедура є різновидом адміністративної процедури, принципи 

останньої є характерними і для нагородної процедури. Втім особливість 
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нагородної процедури у її порівнянні з іншими видами адміністративних 

процедур зумовлює і певну особливість виділення її принципів. Почати 

сліди з того, які взагалі принципи адміністративних процедур 

виокремлюються у адміністративно-правові науці. І.Бойко у своїй роботі 

«Чи потрібні Україні Закон «Про адміністративну процедуру», 

обґрунтовуючи доцільність унормування «правил адміністративних 

процедур», зазначає, що саме ці правила й покликані «створити для суб’єктів 

влади умови для ознайомлення із інтересами приватних осіб у їх справах та 

дозволив їх врахувати при прийнятті рішення» [47, с. 130]. При цьому 

важливими є принципи таких правил, а саме: «гарантування права особи 

бути вислуханою…, забезпечення права брати участь у справі…, 

забезпечення засобів захисту, необхідність мотивування рішення,… доступ 

особи до інформації у її справі» [47, с. 130]. І слід погодитися із нею, що це 

«базові» засади будь якої адміністративної процедури. І ці засади повністю 

корелюються із положеннями «рекомендаційного характеру», проте 

нехтувати якими не можна, а саме п’ятьма принципами адміністративних 

процедур, які знайшли своє закріплення у Резолюції про захист особи 

відносно актів адміністративних органів від 28.09.1977 р., «право бути 

вислуханою, доступ до інформації, допомога і представництво, виклад 

матеріалу, визначення способів і засобів правового захисту» [138]. Перелік 

принципів, безпосередньо, є неповним навіть з огляду на те, що їх 

пропонується вважати «базовими», проте певною складовою саме останніх 

(загальних, базових) принципів адміністративних процедур, в тому числі й 

нагородної процедури, вони дійсно є.  

Натомість вже в іншій своїй роботі І.Бойко вже у співавторстві із 

колегами-представниками Харківської наукової галузевої фахової школи 

істотно розширює перелік принципів адміністративної процедури і пропонує 

таку її послідовність розміщення – «…верховенство права, законність, 

добросовісність, обгрунтованість, об’єктивність, розумний строк, рівність 

перед законом, пропорційність, презумпція правомірності дій» [139, с. 145] 
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із доповненням їх п’ятьма принципами, закріпленими у Резолюції Ради 

Європи, про які вже згадувалося. Цікаво, що автори слушно зазначають, що 

ці принципи є загальними для всіх видів адміністративних процедур і 

«специфічними для правового регулювання суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку з реалізацією суб’єктних публічних прав…» [139, с. 

145]. Звертаючи увагу на їх унормовану розпорошеність, в тому числі й 

щодо нагородної процедури, можна зазначити, що наукові пошуки щодо 

формування системи загальних принципів адміністративних процедур «…ще 

тривають й істотні досягнення вже є» [139, с.149], про що свідчать наявні 

джерела, проте саме унормованого систематизованого їх переліку поки що 

немає і це є науковою прогалиною.  

Певну зацікавленість у цьому ж аспекті представляє і роботи 

В.Тимощука, присвячена проблематиці запровадження загальної 

адміністративної процедури як напряму реформування публічної влади 

[140]. Обґрунтовуючи потребу розробки і прийняття єдиного законодавчого 

акту саме про загальну адміністративну процедуру (із запозиченням досвіду 

Німеччини щодо врегулювання цього питання), В.Тимощук слушно зазначає 

про те, що важливим є унормування і загальних принципів, які будуть 

«загальними» («базовими», «основними») для всіх видів адміністративних 

процедур й слугуватимуть складовим елементом системи принципів будь-

якого різновиду адміністративної процедури (цілком логічно, що і 

нагородної процедури). До переліку таких принципів, а краще все ж назвати 

до «основної ланки» («ядра») такого переліку В.Тимощук пропонує 

відносити принципи, закріплені у Хартії основних прав Європейського 

Союзу від 07.12.2000 р., а саме: «кожна людина має право на 

неупереджений, справедливий розгляд її справи протягом розумного 

строку…; право кожної людини висловити свою думку, до того як до неї 

персонально будуть застосовані заходи, що можуть мати негативні наслідки 

для неї; право особи на доступ до матеріалів справи, що її стосується, 

…обов’язок адміністративного органу мотивувати свої рішення…» [140, с. 
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109; 141]. Фактично вчений охоплює весь «базовий» перелік основних 

принципів, які виокремлюються й більшістю вчених-юристів, які 

представляють різні вітчизняні галузеві наукові фахові школи. Одночасно у 

інший свої роботі В.Тимощук вже пропонує істотно розширений перелік 

основних принципів адміністративної процедури, а саме: «принцип 

верховенства права, принцип законності, принцип рівності учасників 

адміністративної процедури, принцип публічності, принцип ефективності, 

принцип своєчасності, принцип неупередженості адміністративного органу, 

принцип підконтрольності, принцип пропорційності, доброзичливість, 

розсудливість, право бути вислуханою, принцип доступу до інформації, 

принцип допомоги та представництва, принцип викладання мотивів, 

зазначення порядку оскарження акту, принцип (презумпція) правомірності 

дій і вимог особи» [140, с. 129-131]. Фактично має місце поєднання 

загальновизнаних у доктрині принципів та принципів європейського 

адміністративного права. Про цей же «базовий» перелік принципів веде мову 

і А. Школик у своїй роботі «Концепція загального закону (кодексу) про 

адміністративну процедуру» [142, с. 119-137]. Формулюючи авторські 

розуміння адміністративної процедури, її співвідношення із юридичною 

процедурою, правовою процедурою, адміністративно-правовою 

процедурою, зупиняється і на її принципах О.Миколенко, до переліку 

останніх виключаючи: принципи демократизму, справедливості, рівності 

громадян, гуманізму, законності, поєднання стимулювання і обмежень, а 

також об’єктивної істини, обов’язковості прийнятого акту, оперативності, 

забезпечення правової допомоги, публічності, ведення процедури мовою, 

прийнятною для всього населення території [130, с. 281-285]. Дещо 

мозаїчним виглядає цей варіант із використанням для назви окремих 

принципів вже дещо застарілих назв й одночасно із залишенням поза увагою 

невід’ємних складових загальних принципів адміністративних процедур. 

Щоправда, все ж таки більшість сучасних вітчизняних галузевих фахових 

наукових джерел містять положення, за змістом наближені до дублювання 
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переліку загальних принципів адміністративних процедур, запропонованого 

І.Бойко, О.Зимою, О.Соловйовою, В.Тимощуком, А.Школиком та іншими. 

Так, зокрема І.Бойко, О.Зима, О.Соловйова серед принципів 

адміністративної процедури виділяють: верховенства права, законності, 

презумпції правомірності дій і вимог приватної особи, рівноправності, 

пропорційності, використання адміністративним органом своїх повноважень 

з метою, з якою такі повноваження надані, безсторонності, добросовісності, 

розсудливості, своєчасності і розумного строку, право бути вислуханим, 

доступ до інформації, допомоги та представництва, викладу мотивів, 

значення засобів правового захисту [134, с. 20-33]. При цьому вони цілком 

слушно зазначають, що саме відсутність єдиного акту про адміністративну 

процедуру, який би, поміж іншого, закріпив би і її принципи, істотно 

ускладнює формування такого переліку, отже він формується на підставі 

узагальненого аналізу чинного законодавства, яке регулює різні види 

адміністративно-процедурних відносин [134, с. 20]. При цьому має місце 

унормування принципів різновидів адміністративних процедур 

(адміністративних послуг, контрольно-наглядових процедур, реєстраційної 

тощо). Такої ж позиції дотримується й І.Картузова, А.Осадчий, пропонуючи 

перелік таких принципів: «верховенство права, законність, рівність 

учасників перед законом, використання повноважень з належною метою, 

обгрунтованість, безсторонність (неупередженість), добросовісність, 

розсудливість, пропорційність, гласність та відкритість, своєчасність та 

розумний строк; ефективність, презумпція правомірності дій і вимог особи, 

гарантування прав особи на участь, гарантування правового захисту тощо» 

[136, с. 19-20]. Запропонований перелік принципів не є вичерпним, про що й 

засвідчує «…тощо» й дозволяє доповнити його з акцентом на специфіку 

різновиду адміністративної процедури. Авторський перелік принципів 

адміністративної процедури (як «базовий варіант»), із зазначенням про те, 

що саме аналіз різних нормативно-правових актів, в тому числі й актів, які 

закріплюють європейсько-правові стандарти регулювання адміністративно-
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процедурних відносин, пропонує й Т.Коломоєць, а саме: принципи доступу 

до процедури, право бути почутим, право бути представленими та право на 

допомогу, розумний строк, повідомлення про підстави та засоби оскарження, 

виконання адміністративних рішень, верховенство права, законності, 

рівності учасників, публічності, доступу до інформації, викладення мотивів, 

підконтрольності, ефективності, неупередженості, пропорційності [69, с. 

224-225]. 

Подібної за змістом позиції дотримується Є.Легеза, А.Шарая, 

О.Миколенко, А.Школик, Ю.Легеза, С.Стеценко, О.Кузьменко та інші вчені-

адміністративісти, які досліджують проблематику адміністративних 

процедур. Єдині вони у тому, що принцип адміністративних процедур – це 

той базис, засади які визначають вектори регулювання відповідних відносин, 

це «закріплені в нормах права головні ідеї (засади), що визначають правила 

вчинення дій, укладення адміністративних договорів, спрямованих на 

реалізацію приватними особами належних їм прав та обов’язків у сфері 

публічного адміністрування та задоволення публічного інтересу» [134, с. 20]. 

З урахуванням того, що нагородна процедура є різновидом адміністративної 

процедури, вищезазначені положення поширюється і на неї. Більше того, 

враховуючи унормованість окремих різновидів процедур, варто звернутися 

до того, якої позиції щодо принципів нагородної процедури дотримуються 

законодавець. Аналіз законодавства України свідчить, що безпосередньо 

принципи такої процедури не закріплені, проте їх опосередковане 

унормування все ж таки має місце. Це, насамперед, розділ 2 Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні, схваленої Указом Президента 

України від 18.08.2005 р. №1177/2005, в якому, окреслюють чи основні 

проблеми реалізації державної нагородної політики, фактично виокремлено і 

принципи нагородної процедури, а саме: «демократичні принципи 

нагородження», «об’єктивність», «відповідність вимогам закону», 

«неупередженість», «пропорційність», «гласність», «ефективність», 

«прозорість», «презумпція правомірності дій» тощо. А також розділ 3 цього 
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ж акту, в якому закріплено засади нагородної справи, хоча їх можна цілком 

поширити і на складову – нагородну процедуру: «законність» , 

«демократизм», «прозорість», «об’єктивність», «розсудливість», 

«справедливість», «неупередженість», «гласність»; «рівність перед 

законом», «право бути вислуханим», «своєчасність» тощо [57]. Окремі 

положення, які закріплюють принципи нагородної процедури, зафіксовані й 

в інших нормативно-правових актах. Так, наприклад, принцип гласності, 

обгрунтованості, законності, прозорості знайшли своє закріплення у розділі 

ІІІ положення про почесні звання України, затвердженого Указом 

Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001, а принципи законності, 

рівності перед законом, об’єктивності, гласності, прозорості – Порядку 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України, 

затвердженому Указом Президента України від 19.02.2003 р. №138/2003. 

Можна цілком згадати і про висновок щодо законодавства стосовно 

державних нагород в Україні, підготовлений департаментом демократичних 

інститутів та врядування Генерального департаменту – ІІ з питань демократії 

у співпраці з експертом Ради Європи Сереною Пескаторе. Це, насамперед, 

положення, в яких зазначається про рівність перед законом (щодо суб’єктів 

нагородних правовідносин як щодо суб’єктів нагородження окремо, так і 

осіб, що нагороджуються, також окремо), розумність, розсудливість та 

пропорційність (розмаїття нагород та їх «прив’язка» до заслуг) прозорість, 

гласність, об’єктивність (щодо всіх стадій, опублікування попередніх 

матеріалів, публічного обговорення кандидатур, опублікування фінального 

акту, гласності та урочистості вручення нагороди тощо), законності 

(кодифікації нагородного законодавства), використання повноважень з 

належною метою (перегляд системи суб’єктів нагородження, громадський 

контроль за їх діяльністю тощо), право бути почутим (громадське 

обговорення, відкритість всіх дій на всіх стадіях), гарантування дотримання 

прав, реалізації прав (щодо зміни правового статусу, визнання статусу 

нагородної особи ) тощо. Як бачимо, зазначені принципи адміністративної 
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процедури закріплені (щоправда, розпорошено у численних актах 

нагородного законодавства) й визначають засади регулювання суспільних 

відносин у зазначеній сфері суспільних відносин. Безперечно, ефективніше 

було б врегулювати такі відносини за рахунок систематизації положень про 

принципи нагородної процедури у єдиному нагородну акті як результаті 

систематизації (бажано у формі кодифікації) нагородного законодавства, що 

й дозволило чітко сформулювати погляд щодо розуміння «базису» такої 

процедури. Тим більше, що саме таку практику нормотворення пропонується 

обрати і для упорядкування засад регулювання взагалі адміністративно-

процедурних відносин. Так, зокрема, у проекті Закону України «Про 

адміністративну процедуру», громадське, в тому числі й фахове, 

обговорення якого вже триває певний час, у ст. 4 під назвою «загальні 

принципи адміністративної процедури» запропоновано перелік таких 

принципів, а у наступних ст.ст. 5-20 їх деталізація. До переліку таких 

принципів включено: «верховенство права, законність, рівність учасників 

перед законом, використання повноважень з належною метою, 

обґрунтованість та визначеність, безсторонність (неупередженість), 

добросовісність і результативність, пропорційність, відкритість, своєчасність 

і розумний строк, ефективність, презумпція правомірності дій та вимог 

особи, офіційність, гарантування права особи на участь, гарантування 

ефективних засобів правового захисту» [143, с. 34]. Фактично, можна вести 

мову про те, що має місце дублювання положень галузевої доктрини щодо 

переліку принципів адміністративної процедури. Взагалі варто відзначити 

інноваційну вітчизняну практику підготовки науково-практичного 

коментаря до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

(саме до проекту, а не закону), а отже й систематизацію доктринальних 

положень саме у частині коментування щодо розуміння принципів 

адміністративних процедур в цілому, а отже й щодо загальних засад і 

нагородної процедури. Саме процедури, а не провадження (щоправда, це 

питання було і залишається достатньо спірним у середовищі вчених-юристів, 
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або ж це синоніми, або ж це різні правові явища) й для уніфікації 

термінологічного апарату також важливо унормувати використання саме 

терміну «процедура» як щодо всієї послідовності дій, так і щодо позначення 

її засад. До того ж це у повній мірі узгоджується із аналогічною зарубіжної 

практикою (у Франції поширеним є використання саме терміну «pracedure», 

У Великій Британії – «administrative procedure») [143, с. 28]. Європейським 

принципом публічного адміністрування і зокрема їх функціональним 

різновидам приділяє увагу В.Колпаков, зазначаючи, що всі європейські 

принципи публічного адміністрування умовно поділяються на кілька груп, а 

саме: «1) достовірність і передбачуваність (правова визначеність); 

2)відкритість і прозорість; 3) підзвітність; 4) результативність та 

ефективність» [144, с. 7]. При цьому кожна із зазначених груп це своєрідна 

підсистема, яка акумулює інші принципи (наприклад, першу групу 

формують законність, правова компетенція, співмірність, адміністрування 

через закон тощо [144, с. 7]). При цьому саме таке поєднання принципів у 

межах підсистем, а саме «груп» принципів дозволяє охопити як публічний 

інтерес, так і інтереси приватних осіб у адміністративних процедурах. Певне 

«тяжіння» сучасних доктринальних фахових галузевих тематичних 

досліджень проводиться щодо вищезазначених груп принципів і щодо 

запозичення назв (наприклад, роботи І.Бойко, В.Тимощука та інших), так і 

запозичення їх змістовного наповнення, в тому числі й під час формування 

законопроектних робіт, із дотриманням принципу науковості й використання 

доктринальних положень як «базових» для відповідних проектів 

нормативно-правових актів (наприклад, науково-практичний коментар до 

проекту Закону України «Про адміністративну процедуру»). Підтримуючи 

позицію Пола Гаудера, В.Колпаков зазначає, що саме впровадження 

європейських принципів публічного адміністрування (зокрема щодо 

функціонування публічної адміністрації) у практичну діяльність публічної 

адміністрації є «запорукою розвитку правової держави громадського 

суспільства, утвердження верховенства права» [144, с. 10; 145, с.48], що у 
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свою чергу, слугували її ефективності та результативності нагородної 

справи, в тому числі і її складової – нагородної процедури. Саме тому при 

формуванні принципів останньої важливо урахувати й європейські принципи 

діяльності публічно адміністрації. Стосовно ж принципів самої нагородної 

процедури у фаховій науці зазначено наступне. Так, наприклад, хоча 

А.Майдебура і досліджує нагородну проблематику і навіть один із 

підрозділів його роботи має назву нагородна процедура: поняття та стадії» 

(підрозділ 2.2), проте саме принципи такої процедури він залишає поза 

увагою, що, безперечно, не є позитивним здобутком роботи і свідчить про, те 

саме процедурний аспект не зацікавлює вченого-конституціоналіста, бо не є 

сферою саме безпосередньо конституційно-правового регулювання. Хоча 

деякі «базові» положення процедури закріплені у Конституції України 

«принцип верховенства права» (ст. 8), принцип законності (ст. 6 , 19 , 92 , 

120), принцип рівності перед законом (ст. 24), принцип гарантування 

правового захисту (ст. 55 тощо), та документах Ради Європи стосовно 

захисту прав особи у її відносинах із адміністративними органами 

(наприклад, резолюція (77)31 Комітету міністрів Ради Європи про захист 

особи від актів адміністративних органів від 28.09.1977 р., Рекомендація № 

R (87)16 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб, від 

17.09.1987 р. тощо) стосовно принципів безсторонності (неупередженості) 

адміністративного органу, обґрунтованості, гарантування права особи на 

участь, гарантування правового захисту [143, с. 35]. 

Є.Трофимов, аналізуючи нагородну справу саме в аспекті 

адміністративно-правового регулювання, беззаперечно зупиняється на 

особливостях нагородної процедури та виокремлює її принципи, серед яких: 

«публічність, багатоступеневість, участь громадськості, консенсусуальність, 

не змагальність, не оспорюваність, добровільність, незалежність учасників, 

відкритість, документальність, заочний розгляд питань, процесуальна 

аналогія» [5, с. 39]. Певні засади обумовлені специфікою системи права 
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зарубіжної країни та нагородної системи держави в цілому. Втім більша їх 

частина є аналогічною до вітчизняної.  

Д.Коритько, хоча сам перелік таких засад і не пропонує, однак, 

визначаючи особливості цієї процедури (хоча помилково використовується 

для позначення термін «нагородний процес» [6, с. 212], пропонується 

опосередкована вказівка і на її принципи – законність, обґрунтованість, 

розумний строк, гласність [6, с. 212]. Однак і таке висвітлення є досить 

спрощеним, поверхнім і не дозволяє у повному обсязі сформувати розуміння 

принципів нагородної процедури. 

Акумулюючи все вище зазначене та акцентуючи увагу на специфіці 

нагородної процедури як виду адміністративної процедури, можна 

запропонувати перелік її принципів, при цьому навіть умовно поділивши їх 

на дві групи, – загальні (як і для будь-якої адміністративної процедури) і 

спеціальні (характерні лише для цього виду адміністративної процедури).  

До загальних принципів нагородної процедури цілком можна 

віднести:  

1) верховенство права як «базовий» принцип будь-якої 

адміністративної процедури, для діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, сутність якого означає «пріоритет прав та свобод людини, 

справедливість і гуманізм у діяльності суб’єктів нагородної діяльності» [139, 

с. 22]. Фактично мова йде про те, що, по-перше, всі суб’єкти нагородної 

процедури, наділені публічно-владними повноваженнями, а також ті, що 

певним чином «дотичні» до неї, свою діяльність підпорядковують потребам 

реалізації та захисту прав людини і, по-друге, домінування останніх у 

порівнянні з іншими цінностями держави [139, с. 22-23]. Нагородна 

процедура є різновидом втручальної процедури і у цьому аспекті важливо 

пам’ятати про те, що принцип верховенства права – це «складний» принцип, 

це принцип – принцип «планування права у суспільстві» (рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності конституції України положень 
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ст. 69 Кримінального кодексу України від 02.11.2004 р.). Варто 

усвідомлювати, що верховенство права фактично передбачає «об’єднання» 

ресурсу закону, моралі, звичаїв, традицій та інших соціальних регуляторів, 

історично зумовлений й легітимованих суспільством, є використання цього 

«об’єднання» як «загальні» засади врегулювання відносин. Це дозволяє у 

ресурсі цього принципу виділяти кілька складових, серед яких: а) 

«законність, у тому числі і прозорість» [139, с. 23], а саме дотримання у 

діяннях всіх без винятку суб’єктів нагородної процедури положень чинного 

законодавства (хоча воно і розпорошене, проте воно є й містить приписи для 

будь-яких суб’єктів на різних стадіях) ; б) правову визначеність (фактично 

мова йде про «якість» законодавства, його зрозумілість, чіткість, 

передбачуваність), щодо якої, нажаль, є певні зауваження (щодо критеріїв 

для претендентів для нагородження, розмежування різновидів нагород, 

об’єктивності дотримання вимог щодо прозорості, неупередженості тощо); 

в) юридичну визначеність або ж остаточність підсумкового акту, відсутність 

будь-яких сумнівів щодо правильності прийнятого остаточного рішення 

щодо відзначення заслуг особи перед державою або ж українським народом; 

г) «демократичний порядок прийняття рішення» [139, с. 25] із залученням 

громадськості, прозорістю процедури, підзвітністю (щоправда, бажаним 

вбачається «посилення» цієї cкладової ресурсу верховенства права в Україні 

в сучасних умовах реформування нагородної справи); д) заборона свавілля, 

що пов’язана із обмеженням суб’єктів публічної адміністрації у нагородній 

процедурі у прояві розсуду. Варто чітко пам’ятати про престиж нагороди, 

нагородженого, про багатофункціональність нагород, а отже не може бути 

протиправним жоден елемент ресурсу нагородної справи, бо це завдає 

істотної шкоди державі в цілому, негативно впливає на правову свідомість 

осіб, знижує авторитет держави у світі; е) неупередженість, безсторонність 

дій суб’єктів нагородних правовідносин (як при ініціюванні кандидатури 

особи для нагородження, так і під час всіх стадій до моменту виконання 

(нагородження особи), так і під час факультативних стадії, щодо визначення 
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адекватного заслузі виду і розміру нагороди тощо); є) дотримання прав 

особи (пріоритетність цих прав у діяльності будь-якого суб’єкту нагородної 

процедури, під час будь-якої стадії останньої); ж) рівність осіб перед 

законом або ж не дискримінація, що передбачає рівні можливості будь-якої 

особи, заслуги якої перед державою або ж українським народом, слугують 

підставою для нагородження, бути нагородженої незалежно від соціального 

походження, статі, віку тощо (є певні спеціальні вимоги щодо окремих видів 

нагород, проте і в таких випадках має місце не дискримінаційний підхід саме 

стосовно осіб із наявністю таких спеціальних вимог); ж) пропорційність 

(релевантність заслуг і нагород, втручання у діяльність та життя особи при 

підготовці матеріалів нагородної справи, при публічному обговоренні); з) 

секулярність (свійський характер процедури). Отже, «комплексний» зміст 

цього принципу дозволяє фактично вести мову про «людиноцентриську» 

спрямованість нагородної процедури, пріоритетність от прав у всьому 

розмаїті цінностей держави, наявність унормованих та забезпечених 

державою «фільтрів» їх реалізації; 

2) законність, яку варто розглядати як складову верховенства права, 

сукупність якої полягає у неухильному дотриманні всіма суб’єктами 

нагородної процедури вимог законодавства (у широкому його розумінні) як 

щодо ініціювання, так і погодження, підготовки попереднього рішення, 

прийняття фінального акту, так і позбавлення, поновлення, відмови від 

нагороди. Аналіз нагородного законодавство дозволяє забезпечити 

дотримання цього принципу, щоправда, саме «якісь» такого законодавства, 

його не систематизованість навпаки створює певні складнощі у вирішенні 

цього питання; 

3) принцип рівноправності стосовно осіб, щодо яких здійснюється 

нагородна процедура, без жодних привілеїв, переваг як при індивідуальній 

процедурі, так і при конкурсній (наприклад, щодо державних премій 

України) та списочній процедурі (стосовно президентських відзнак), і 

однаковим застосуванням стосовно них єдиних нормативно-правових актів. 
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Його ще можна було-б назвати принципом антидискримінації. Складнощі із 

дотриманням цього принципу можуть виникати саме у зв’язку із не 

унормованістю вимог щодо претендентів для нагородження, однак 

використання будь-якої підстави необґрунтованої саме для «селекції» 

претендентів не може мати місця. Більше того, можна навіть стверджувати, 

що законодавець зосереджує певну увагу на рівності осіб, розширюючи 

можливості для участі у цій процедурі й іноземних осіб, й осіб без 

громадянства; 

4) пропорційності, який також слід розглядати як елемент принципу 

верховенства права і сукупність якого полягає у тому, щоб забезпечити 

баланс між цілями і завданнями процедури, між публічним інтересам щодо 

відзначення заслуг осіб перед державою та українським народом й 

стимулювання як цих осіб, так і на їх прикладі й інших осіб до аналогічної 

наднормованої, надзвичайної поведінки у майбутньому, та приватними 

інтересами таких осіб. Не можна сформувати підґрунтя для можливих 

негативних наслідків (не співрозмірність нагороди, втручання у приватну 

автономію особи під час публічного обговорення матеріалів нагородної 

справи, при позбавлення особи нагороди тощо). Варто у цьому аспекті 

усвідомлювати, що пропорційність цілком можна розглядати у вузькому 

розумінні (суто як баланс публічних та приватних інтересів, баланс мети і 

завдань, співмірність їх), так і у широкому розумінні (як допустимість, 

доречність такого балансу, співмірності), що знайшло своє закріплення у 

роботах представників різних галузевих правових наук (роботи, наприклад, 

С.Венгера, Т.Фулей, С.Погребняка, Я.Євтушук, С.Шевчука, М.Лученко та 

інших). Цей же принцип варто розглядати і як засади для можливого 

обмеження прав приватних осіб, під час нагородної процедури (особливо під 

час позбавлення нагороди); 

5) презумпція правомірності дій суб’єкта нагородження та вимог 

приватного суб’єкта у цій процедурі (оскільки це вид адміністративної 

процедури, цілком логічно, що і ця презумпція поширюється і на нагородну 
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процедуру), сутність якої полягає у тому, що ініціатива щодо нагородження 

особи (колектив осіб) є правомірними до того моменту, якщо інше не буде 

встановлено суб’єктом нагородження (під час погодження можуть бути 

доведені факти, які унеможливлюють подальші дії), а також рішення не має 

ґрунтуватися на будь-яких припущеннях (заслуга або ж є, або ж її немає); 

6) використання суб’єктом публічної адміністрації повноважень з 

метою, з якою вони надані (як щодо Президента України як суб’єкта 

нагородження, фінальний акт якого містить рішення конкретної справи, так і 

щодо інших суб’єктів публічної адміністрації у нагородні процедурі 

регламентовано їх повноваження (або ж надання матеріалів нагородної 

справи, або ж їх погодження, або же перевірка, або ж підготовка 

попереднього акту, остаточне прийняття фінального акту, Урочисте 

вручення нагороди тощо)). Враховуючи множинність суб’єктів нагородної 

процедури важливим є розмежування їх повноважень й спрямування 

останніх лише на цільове використання і це знайшло своє закріплення у 

чинному законодавстві (наприклад, пункт 3 – 6 підготовка подань, пункт 7 – 

9 подання подань суб’єкта у порядку представлення до нагородження та 

вручення державних нагород України, пункт 11 – попереднє опрацювання 

матеріалів, пункт 13 – вручення нагород у цьому ж нормативно-правовому 

акті, ст.16 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди 

України» щодо позбавлення державних нагород, ст. 12 Положення про 

почесні звання України – щодо подання нагородних матеріалів тощо). Цей 

принцип фактично забезпечує узгодженість нагородної процедури (на різних 

її стадіях) із функціональним призначенням кожного суб’єкта публічної 

адміністрації, який бере участь у процедурі. Якщо мова йде про прийняття 

фінального рішення – акту про нагородження, тоді це виключні 

повноваження Президента України, якщо ж мова йде про процедуру 

погодження – це центральні органи виконавчої влади. Саме цей принцип і 

виконує роль фактично «лакмусу» ефективності нагородної процедури;  
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7) об’єктивність (безсторонність, неупередженість), сутність якої 

полягає у безсторонньому ставленні як до процедури в цілому, так і до всіх її 

стадії зокрема, в ініціюванні, погоджені, прийняті фінальну акту лише щодо 

тих осіб, заслуги яких дійсно є понаднормованими, унікальними (і це не є 

просто сумлінним виконанням своїх обов’язків), в усунення будь-яких 

передумов зацікавленості у справі, упередженості до будь-якої особи; 

8) добросовісність, що фактично означає дотримання вимог моралі 

під час нагородної процедури, а це є дуже важливим з огляду на ресурс самої 

процедури, коло суб’єктів (можливість і нагородження посмертно), 

справедливості (щодо оцінки заслуг перед державою та суспільством та 

визначення адекватної реакції у вигляді нагороди), і, беззаперечно, й 

уникнення будь-яких передумов для зловживання правилами (з боку 

приватних осіб) та повноваженнями (з боку суб’єктів публічної 

адміністрації) для того, щоб забезпечити ефективність нагородної процедури 

та реалізації функціонального призначення нагороди. Своєрідним прикладом 

фіксації цього принципу є, наприклад, положення про періодичність 

нагородження, а саме особу може бути представлено до «наступного 

нагородження» не раніше ніж через 3 роки після попереднього 

нагородження (п.10 порядку представлення до нагородження та вручення 

державних нагород України), щоправда, із певним винятком із цього 

правила; 

9) своєчасність, також можна запропонувати і «широку» його назву – 

«своєчасність і розумний строк, сутність якого полягає у тому, щоб 

відповідна процедура мала місце, була актуальної (реакцією на заслугу і 

бажано оперативною реакцією на цю заслугу) у часі реагування з боку 

держави на високі досягнення, особливий внесок, подвиг особи (перша 

складова) і сама процедура не може довго тривати (також має бути 

актуальною у часі, продовжуватися протягом об’єктивно необхідного часу) і 

це так звана друга складова принципу. Своєчасність варто розглядати як 

засаду, яка фактично «…зобов’язує розв’язати питання до настання 
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обставин, за яких втрачається сенс у процедурі» [131, с. 119]. Важливо 

забезпечити дотримання вимоги «сприятливого моменту», аби не втратити 

той час, коли фактично вже нагорода і нагородна процедура не мають 

можливості реалізувати все багатоманіття свого функціонального 

призначення. З огляду на специфіку і нагороди як вищої форми відзначення, 

заохочення особи (колективу осіб) за заслуги перед державою та 

українським народом і народної процедури «втрата сприятливого моменту» 

може істотно знизити престиж нагороди, нагородженої особи у суспільстві, 

прагнення осіб до вчинення заслужених дій тощо. Цей принцип пов’язаний 

із терміновістю самої процедури і зорієнтований на забезпечення її 

ефективності. Аналіз законодавства дозволяє виділити в якості 

підтвердження фіксації цього принципу, наприклад положення щодо 

офіційного втручання нагороди після прийняття фінального акту про 

нагородження особи – п.15 Порядку представлення до нагородження та 

вручення державних нагород України («... вручення …має бути проведено 

протягом 2 місяців з дня набрання чинності указом Президента України про 

нагородження»); 

10) розсудливість, а саме логічність, послідовність вчинення дій всіма 

суб’єктами нагородної процедури, керуючись здоровим глуздом (нагородна 

процедура – це вид заохочувальної процедури, проте підставою для 

нагородження є не просто сумлінна діяльність, результати останньої, а саме 

унікальність, наднормованість, значимість їх для держави і суспільства, а 

отже й подання, погодження і остаточне рішення у цій процедурі має бути 

саме розсудливим, логічним, із зрозумілістю для всіх інших осіб. Аналіз 

Проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» свідчить про те, 

що добросовісність пропонується поєднати («прив’язати») із розсудливістю 

(ст. 11 Проекту), що в цілому є логічним, бо ці два принципа тісно пов’язані 

із моральними засадами, раціональністю, «моральними стандартами» [143, 

с.63]. Суб’єкт нагородження має діяти «щиро, правдиво, чесно, без обману» 

[143, с. 62]; 
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11) гарантованість наслідків, сутність якого пов’язана із другою 

складовою частиною ресурсу нагородної діяльності, а саме забезпеченістю 

реалізації нагородження як щодо наявності суб’єктів ініціювання, 

погодження, фінального рішення, унормування їх повноважень, 

гарантування особливого статусу нагородженого (вручення нагороди, 

документів, надання пільг), урочистість вручення, оформлення вручення, 

вручення у разі посмертного нагородження , зберігання нагород, 

забезпечення примусовими заходами поваги до нагороди та нагородних осіб; 

12) принципом варто вважати її ефективність, що фактично означає 

«вирішення питання уповноваженим суб’єктом, з найменшими витратами 

коштів та інших ресурсів у простий та ефективний спосіб» [143, с.70]. 

Нагородна процедура є відносно складною, хоча і не надмірно ускладненою, 

проте цілком можливою вбачається певно спрощеність за рахунок 

оптимізації стадії погодження. Ефективність варто розглядати як засаду, яка 

фактично означає неформальність процедури. З огляду на аналіз наявних 

доктринальних галузевих фахових джерел ефективність можна розглядати як 

«простоту та швидкість процедури.., а отже результативність та 

економність» [131, с.118-119]. Це не означає і спрощеності, а скоріше 

«гнучкість» процедури. Варто пам’ятати, що нагородна процедура – це 

різновид заохочувальної процедури, проте це особливий вид такої 

процедури, пов’язаний із державними нагородами, а отже така процедура не 

може бути спрощеною. Саме тому однією із засад нагородної процедури слід 

вважати і ефективність як відносно мінімізована процедура за витратами 

ресурсів (кадрових, матеріальних, часових тощо) та коштів, часу. Ця 

процедура має бути відносно формалізованою, оперативною, витратною у 

часі, кадрах, ресурсах; 

13) принципом можна вважати і відкритість, що передбачає доступ до 

інформації, пов’язаної із нагородної процедурою (при публічному 

обговоренні подання про нагородження, при погодженні у центральному 

органі виконавчої влади, при підготовці проекту фінального акту, при 
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виконанні акту про нагородження), фактично певний доступ до нагородних 

матеріалів, висвітлення їх на офіційних сайтах суб’єкта нагородження, 

суб’єктів, які залучаються до процедури; 

14) принципом варто вважати і обґрунтованість або ж 

вмотивованість. Щоправда, у проекті Закону України «Про адміністративну 

процедуру» обґрунтованість поєднується разом із визначеністю (ст. 9 

Проекту), а отже цілком можна запропонувати і таке формулювання 

(«широке формулювання»), що і передбачає обґрунтування, мотивування 

фінального акту, його визначеність та зрозумілість [143, с. 55]. Отже, 

мотивування фінального акту про нагородження має бути, саме тому в указі 

Президента України має бути зазначено мотивування нагородження.  

До особливих принципів можна віднести:  

- відсутність відносин підпорядкованості (трудової, дисциплінарної) 

між суб’єктами процедури;  

- офіційність та урочистість (що знайшло своє унормування щодо 

«вручення в урочистій обстановці»);  

- позитивна спрямованість (із поєднанням морального, матеріального 

правонаділяючого ефекту);  

- безоплатність, яка полягає у тому, що саме процедура не передбачає 

виплати, суб’єктами правовідносин. Хоча у доктрині можна знайти 

положення про те, що безоплатність охоплюється публічністю [131, с. 118], а 

саме означає «…відсутність плати за ведення процедури… тобто відносини 

між суб’єктами формуються виключно на безоплатних засадах» [146, с. 30; 

131, с. 118]. Проте ці засади не варто поєднувати, бо вони змістовно є дещо 

різними. Окрім того, є адміністративні процедури, які є платними. У 

сукупності ці принципи, взаємодоповнюючи один одного, формують 

систему принципів, які перебувають між собою у взаємозв’язках, а також за 

рахунок ознак системи (мобільність, динамізм, історична зумовленість, 

структурованість та ін), що й забезпечує існування надійного базису 

нагородної процедури як різновиду адміністративної процедури. 
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 Узагальнюючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 

нагородна процедура – це врегульований нормами права стадійний порядок 

(послідовність дій) відзначення уповноваженим суб’єктом (за участю 

суб’єктів, що сприяють) заслуг особи (колективу осіб) перед Державою, 

Українським народом нагородами й гарантування отримання нею(ними) 

особливого правового статусу. Це вид безспірної, втручальної, зовнішньої, 

звичайної, правозастосовчої, складної, одноосібної або конкурсної або 

списочної, полісуб’єктної, правонадільної, стадійної адміністративної 

процедури. Її основними ознаками є: сервісний характер, публічність, 

нормативність, наявність спеціального суб’єкту (навіть системи таких 

суб’єктів), владний характер, стадійність, прийняття підсумкового 

індивідуального акту, цільова спрямованість. Її принципи (як базові засади) 

представляють собою певну систему, в якій умовно можна виокремити дві 

складові: загальні принципи (верховенство права, законність, рівноправність 

приватних осіб, пропорційність, розсудливість, презумпція правомірності дій 

суб’єкта нагородження та вимог приватних осіб, цільове використання 

суб’єктом нагородження повноважень, об’єктивність (неупередженість, 

безсторонність), добросовісність, своєчасність і розумний строк, 

гарантованість наслідків для нагородженої особи, ефективність, відкритість, 

обґрунтованість, (вмотивованість)); та спеціальні (особливі) принципи 

(відсутність службової (трудової) підпорядкованості суб’єктів процедури; 

офіційність та урочистість, обрядовість; безоплатність; позитивна 

спрямованість), які перебувають у взаємозв’язках та доповнені ознаками 

системи (динамізм, мобільність, історична зумовленість, структурованість, 

стабільність тощо). 
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3.2 Суб’єкти нагородної процедури  

 

 

Аналіз фахової тематичної літератури, свідчить про те, що у 

нагородній процедурі бере участь значна кількість різних суб’єктів. Почати 

слід з того, щоб з’ясувати, хто ж визнається суб’єктом такої процедури. 

Враховуючи те, що нагородна процедура – це вид адміністративної 

процедури, отже варто розпочати із того, щоб з’ясувати, хто ж вважається 

суб’єктом адміністративної процедури. Суб’єктом адміністративної 

процедури прийнято вважати «особу, яку чинним законодавством України 

наділено правами та обов’язками з підготовки та видання адміністративно-

правових актів, а також у сфері розгляду адміністративних справ органами 

публічного управління» [136, с. 36]. У свою чергу «Адміністративна 

процедура» суб’єктами такої процедури вважають «осіб, які наділені 

правами та обов’язками при розгляді конкретного питання у сфері 

публічного управління, спрямованого на прийняття акта, що надає чи 

підтверджує права приватної особи чи зобов’язання такої особи вчинити 

певні дії, або на укладання адміністративного договору» [134, с. 48]. 

С.Стеценко суб'єктом вважає «особу, яка має певні права та обов'язки 

сформульовані у нормах адміністративного права ,і може вступати у 

правовідносини» [26, с. 89]. В цілому підтримуючи це визначення щодо того, 

що воно охоплює суб'єктів адміністративного права, одночасно його варто 

було б дещо уточнити щодо саме процедурних відносин . 

Отже, навіть незважаючи на різні авторські підходи до формування 

визначення суб'єктів, можна стверджувати, що мова йде про осіб, які 

безпосередньо наділені правами та обов’язками у адміністративних 

процедурах, хоча б в окремих її стадіях. Враховуючи, що нагородна 

процедура - це різновид адміністративної процедури, отже і її суб’єктів 

варто розглядати саме в аспекті осіб, які наділені згідно із чинним 

законодавством правами та обов’язками у адміністративній, зокрема 
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нагородній, процедурі. Одразу ж варто зупинитися на тому, що потрібно 

розмежовувати суб’єктів нагородно-процедурних правовідносин. Якщо 

перші у законодавстві визначаються як «потенційні» [136, с. 36] суб’єкти, як 

ті, що «потенційно мають право брати участь» [136, с. 36] у нагородно-

процедурних правовідносинах. І у законодавстві вони відповідно 

визначаються «загальним чином» [136, с. 36]. Якщо це потенційні суб’єкти, 

які взагалі можуть бути суб’єктами такої процедури коли –небудь, мають 

таку потенційну можливість і відповідно протягом певного часу (а може і 

взагалі) безпосередньо не брати участі у нагородних правовідносинах, 

суб’єкти ж останніх (нагородно-процедурних правовідносин» є реальними, 

конкретними, безпосередніми, тими, хто вже приймає участь у таких 

правовідносинах. С.Стеценко також підтримує таку ж тезу про 

співвідношення, зазначаючи, що «суб’єкт …це загальна категорія, яка 

характеризує тих, хто відповідають вимогам гіпотези норм права, тоді як 

суб’єкти … правовідносин завжди конкретно визначені, вони уже фактично 

вступили у певні правовідносини [26, с. 89]. Т.Коломоєць погоджується із 

цими положеннями, зазначаючи, що, «якщо суб’єкт права має лише 

потенційну можливість бути суб’єктом правовідносин, тоді як суб’єкт 

правовідносин є реальним їх учасником, фактичним носієм статусу» [69, с. 

64]. О.Кузьменко також розмежовує цих осіб й зазначає, що суб’єкт – це 

«категорія гносеологічна, сформована на базі відповідних правових 

феноменів у результаті дослідницьких зусиль і містить суб’єктивні погляди 

на властивості, які характеризують учасників» [147, с. 176], одночасно для 

позначення тих, хто вже безпосередньо бере участь у процедурі, вживається 

термін «учасник», який є «онтологічною категорією…відображає реально 

існуючий факт участі…реально існуючого індивіда» [147, с.176]. Уточнює 

свою ж позицію, що «суб’єкт( в даному випадку процедури) є потенційним 

учасником, а суб’єкти (в даному випадку процедурних правовідносин) є 

реально існуючим учасником» [147, с.175]. І це є цілком виправданим, проте 

для законодавчого акту все ж таки варто використовувати термін «суб’єкт», 
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а не «учасник» (як це має місце у проекті Закону України «Про 

адміністративну процедуру», бо закріплюється модель потенційної участі у 

процедурі, а не безпосередня участь осіб. Отже, якщо суб’єкти нагородно-

процедурних правовідносин – це ті, хто вже реально бере участь, реалізовує 

свої права, обов’язки, тоді ж як суб’єкти нагородної процедури – це ті, хто 

згідно із законом має таку можливість і може бути( а може і не бути) у 

майбутньому( залежно від його, або ж ініціатив інших суб’єктів) реальним 

учасником таких правовідносин. Отже, фізична особа, що має заслуги перед 

державою та українським народом, може бути відзначена державними 

нагородами( потенційна можливість бути учасником такої процедури), проте 

безпосередньо суб’єктом нагородної процедури така особа стає у випадку 

подання нагородної справи( клопотання, нагородного листа тощо) 

уповноваженим суб’єктом ( на першій стадії). На це звертають увагу як 

теоретики права, так і представники галузевої правової науки, які детально 

досліджують проблематику процедур, адміністративних процедур 

(наприклад, роботи Н.Саліщевої, О.Кузьменко, Т.Гуржія, С.Ківалова, 

В.Колпакова, О.Миколенка, І.Бойко, О.Зими, В.Соловйової, В.Бевзенка та 

ін.). Більше того, щоб провести розмежування цих суб’єктів пропонується 

навіть запропонувати різні терміни для їх позначення, а саме: «суб’єкти» та 

«учасники», ті, що взагалі мають за законодавством таку можливість, та ті, 

що вже є реально учасниками такої процедури. Аналіз Науково-практичного 

коментаря до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру», як, 

до речі, і самого Проекту свідчать про те, що законотворень (в даному 

випадку розробники Проекту і Коментаря) помилково ототожнюють 

суб’єктів та учасників процедури (глава 2 «Учасники адміністративного 

провадження та особи, які сприяють розгляду справи») [143, с .118]. Більше 

того, по тексту Коментаря слова «учасники» та «суб’єкти» 

використовуються як синоніми [143, с.118]. При цьому під учасниками 

розуміють «основних» осіб (ту, що приймає рішення, ту, щодо якої таке 

рішення приймається), а особами, що «сприяють» (спеціаліст, експерт, 
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перекладач тощо). Виглядає дещо понятійно «переобтяженим» 

запропонований текст Проекту.  

Аналіз законодавства, яке визначає засади нагородної справи в 

цілому, та фахової наукової тематичної літератури дозволяє вести мову про 

достатньо велику кількісно й різну за «якістю» систему суб’єктів нагородної 

процедури, серед яких як суб’єкти публічної адміністрації, так і суб’єкти , 

які публічно- владними повноваженнями не наділені. Навіть зустрічається 

спеціальна термінологія для їх позначення. Так, наприклад, Д.Коритько 

називає їх «суб’єктом нагородження», «суб’єктом, що нагороджує» [21, с. 

213], щоправда, пропонуючи власне їх розуміння, демонструє дещо 

змістовно заплутані формування.  

Так, зокрема «суб’єктом нагородної справи» вважається «особа, 

(установа), уповноважена нагороджувати», в той час як «суб’єктом 

нагородження» - «особа, відзначена чи представлена до відзначення 

нагородою» [21, с. 213-214]. Дещо дивним є підхід для позначення із 

урахуванням того, що загальні правила юридичної техніки, в тому числі й 

щодо формулювання визначень, понять, термінів містять інші «вектори» їх 

побудови із акцентом на їх роль у відносинах. 

Спеціальні назви їх пропонують у своїх роботах А.Майдебура, 

Є.Трофімов та ін. Так, зокрема Є.Трофімов виокремлює серед всіх суб’єктів 

нагородної процедури (він використовує термін «нагородне провадження») 

наступних : а) суб’єкт, що нагороджує та його агенти; б) суб’єкт, якого 

нагороджують, його спадкоємці та наступники (бо у законодавстві 

передбачена можливість нагородження юридичних осіб); в) інші учасники 

(ініціатори, погоджувальні інстанції, експерти, нагородна комісія, інстанція, 

що клопочуть про видачу дубліката нагороди, документів про нагородження, 

про передачу нагород на зберігання до музеїв тощо [5, с. 18]. А.Майдебура 

пропонує відносно спрощений підхід і поділом суб’єктів на основних та 

додаткових та із узагальненим традиційним підходом до їх позначення [20, с. 

8]. 
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Одночасно І.Картузова, А.Осадчий, також визначають специфіку 

суб’єктного складу нагородної процедури, проте для його призначення 

використовують узагальнені. Формулювання, як-то: «органи, які наділені 

правом подання (внесення) подань», «суб’єкти клопотання» («суб’єкт 

ініціювання»), «суб’єкти погодження», «суб’єкти попереднього рішення», 

«суб’єкти нагородження», «суб’єкт виконання акту про нагородження» [136, 

с. 83-86]. Як бачимо, фактично охоплюються всі суб’єкти, які наділені 

«активними» можливостями у нагородній процедурі. І це, беззаперечно, 

логічно. Проте, не варто забувати і про суб’єктів, щодо яких такі активні дії 

здійснюються. Мова йде про осіб( колективи осіб), які мають заслуги перед 

державою та українським народом і щодо яких така нагородна процедура 

здійснюється. Хоча вони і не є «активними» суб’єктами, проте все ж таки 

такими суб’єктами їх визнавати потрібно. Так, зокрема у законодавстві 

України передбачено, що «державними нагородами можуть бути 

нагороджені громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства( ст..5 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди»), а також колективи осіб (зокрема, щодо нагородження 

Державною премією України). Нагородна процедура – це різновид 

адміністративної процедури, отже обов’язковим її суб’єктом має бути 

суб’єкт публічної адміністрації. Втім варто пам’ятати, що нагородна 

процедура – це особливий вид адміністративної процедури, специфіка якої 

полягає навіть й в особливості цієї складової системи суб’єктів. 

Обов’язковим суб’єктом нагородної процедури, залежно від її стадії, варто 

вважати різного суб’єкта публічної адміністрації, окрім того специфікою 

саме цього виду адміністративної процедури варто вважати й участь 

Президента України як моносуб’єкта, який приймає остаточне рішення у 

процедурному питанні. Знову ж таки, з урахуванням особливості самої 

процедури та статусу суб’єкта, який приймає остаточне рішення, значною є 

роль допоміжних суб’єктів, діяльність яких безпосередньо пов’язана із 

повноваженнями Президента України. Все це зумовлене особливістю самих 
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державних нагород як особливого виду стимулів, відзнак, переконання, їх 

правового статусу, наслідків, які погоджує відзначення особи (колективу 

осіб) такими нагородами, особливим режимом їх правового захисту тощо. 

Все це дозволяє вести мову про чисельність та розмаїття суб’єктів 

нагородної процедури, про можливість навіть їх групування, а отже й про 

особливість їх ролі і значення у системі суб’єктів нагородної процедури. Для 

того, щоб запропонувати авторську концепцію поділу суб’єктів нагородної 

процедури на види, варто, насамперед, зупинитися на основних 

доктринальних підходах щодо їх поділу та визначення особливостей статусу. 

Так, наприклад, найпоширенішим (і найпростішим) є поділ суб’єктів 

адміністративної процедури на індивідуальні та колективні. В якості 

критерію такого поділу пропонується розглядати їх правосуб’єктність, обсяг 

прав та обов’язків.  

Згідно із цим критерієм класифікації до індивідуальних суб’єктів 

варто віднести громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства. Відповідно до колективних – органи публічної влади, 

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, 

підпорядкування, організаційно-правової форми тощо. Ключовою «ланкою» 

критерію такого поділу є саме правосуб’єктність, а точніше процедурна 

правосуб’єктність. Останньою у фаховій тематичній літературі притаманно 

розглядати як «праводієздатність у процедурі, як процедурну правоздатність 

та адміністративну дієздатність» [134, с. 60], де перша – це «визначена 

законом здатність бути суб’єктом відповідних відносин, мати права та 

обов’язки» [134, с. 60], а друга – це «визначена законом здатність своїми 

діями набувати та здійснювати права та виконувати обов’язки відповідно 

характеру в адміністративних процедурах» [134, с. 60]. При цьому слід 

усвідомлювати, що зазначені положення поширюються на адміністративно-

процедурну правосуб’єктність фізичних осіб. Якщо ж розмова йде про 

юридичних осіб (насамперед, про домінуючу більшість об’єктів нагородної 

процедури), які є, насамперед, суб’єктами публічної адміністрації, варто 
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акцентувати увагу на повноваження цих органів. С. Стеценко слушно 

зауважує, що для юридичних осіб, в тому числі й суб’єктів публічної 

адміністрації, правосуб’єктність виникає одночасно в момент їх створення 

[26, с. 90]. І його варто підтримати у тому, що для цих суб’єктів, зокрема 

адміністративно-процедурних відносин, мову варто вести не про 

правосуб’єктність, а скоріше про адміністративно-процедурний статус як 

«сукупність прав, обов’язків, гарантії їх реалізації, закріплених у нормах 

адміністративно процедурного права» [26, с.90]. Дійсно для даної групи 

суб’єктів варто вести мову саме про статус, і з цим згодні вчені-

адміністративісти (наприклад, роботи В. Колпакова, Т. Коломоєць, 

О. Кузьменко та інших), проте запропоноване С. Стеценком визначення 

статусу є дещо «змішаним», бо не є «вузьким» (як поєднання прав, 

обов’язків, відповідальностей) та не є й «широким», яке охоплює «вузький 

статус» та гарантії, законні інтереси (наприклад, роботи О.Бандурки, 

М.Тищенка та інші). Й для юридичних осіб, а тим більше для суб’єктів 

публічного адміністрування краще мову вести про компетенцію.  

Спеціальний характер правосуб’єктності суб’єктів публічної 

адміністрації як з точки зору її виникнення, так й «прив’язки» до 

компетентностей, а точніше компетенції як «сукупності юридично-владних 

прав та обов’язків (повноважень), що надаються їм для виконання 

відповідних завдань і функцій», виокремлює Т. Коломоєць [69, с. 64]. Й 

додає, що все ж таки доцільно розглядати цих суб’єктів саме в аспекті їх 

«адміністративно-правового статусу» (в даному випадку адміністративно-

процедурного статусу [69, с. 64]. Такої ж позиції дотримується й 

О.Кузьменко [147, с. 180]. Чи варто вести мову про таку класифікацію 

суб’єктів стосовно нагородної процедури? Напевно, так, бо можливо є їх 

участь у процедурі (як на першій стадії так і, насамперед, на останніх стадіях 

– при прийнятті указу Президента України, при вручені нагороди, не варто 

забувати і про «додаткові» відносини, пов’язані із адміністративно-правовою 

охороною нагород, із наданням особливого статусу особи, яку нагороджено, 
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тощо). Отже, можна запропонувати, залежно від нагородної (нагородно-

правової) процедурної правосуб’єктності, поділ суб’єктів нагородної 

процедури на:  

а) індивідуальних (особи, щодо яких нагородна процедура 

відбувається, насамперед),  

б) колективних (домінуюча частина таких суб’єктів, до числа яких 

можна віднести як ініціаторів процедури, так й інших, аж до суб’єктів 

виконання акту про нагородження). При цьому перша група відрізняється, 

насамперед, особливістю безпосередньої підготовки та її «прив’язки» до 

індивідуального суб’єкта, а друга – особливістю ролі і місця у нагородні 

процедурі, наділеними повноваженнями.  

Цілком можливим є й поділ суб’єктів нагородної процедури залежно 

від наявності публічно-владних повноважень у них. Завдяки цьому 

можливим є виділення:  

а) приватних осіб (це можуть бути іноземні громадяни, громадяни 

України, особи без громадянства, громадянське об’єднання, колективи 

індивідуальних осіб (наприклад, щодо відзначення державною Премією 

України), щодо яких може здійснюватися нагородна процедура, або ж це 

можуть бути ініціатори процедури (що подають клопотання про 

нагородження); 

б) публічних осіб (це більшість суб’єктів, оскільки їх участь є 

обов’язковою для такого виду адміністративної процедури, наділених 

публічно-владними повноваженнями як на окремих стадіях, так і в цілому 

щодо процедури (наприклад, щодо президентських відзнак). Схожу позицію 

демонструють автори роботи «Основи адміністративного судочинства та 

адміністративного права» за загальною редакцією Р.Куйбіди та В.Шишкіна, 

пропонуючи їх поділ на: «адміністративні органи (всі владні суб’єкти, а 

також ті, які за своєю природою владними органами не є, проте яким 

делеговані повноваження окремого характеру) та приватні особи» [129, с. 

184-188]. Отже, такий поділ є цілком логічним і для нагородної процедури. 
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 Можливо вести мову про ще один поділ суб’єктів нагородної 

процедури залежно від їх політико-правового зв’язку із державою. Завдяки 

цьому критерію можна умовно виділити:  

а) суб’єктів, для яких такий зв’язок є обов’язковим (це суб’єкти 

публічної адміністрації, які беруть участь як обов’язкові суб’єкти повної 

стадії нагородної процедури (погодження клопотання, прийняття 

попереднього рішення, прийняття остаточного рішення й видання акту, 

виконання останнього, гарантування нагородної процедури тощо); 

б) суб’єктів, для яких політико- правовий зв’язок із державою, щодо 

нагороди якої здійснюється процедура, не є обов’язковим (це можуть бути 

фізичні особи, щодо яких ініціюється нагородна процедура, здійснюється 

подальші стадії такої). І це є цілком виправданим, бо законодавством 

України передбачено можливість відзначення державними нагородами 

України, поряд із громадянами України (що є виправданим),також й 

іноземних громадян, осіб без громадянства й є конкретні приклади такого 

нагородження, в тому числі й із акцентом на специфіку функціонального 

призначення таких нагород. Так, зокрема, ст. 5 Закону України від 

16.03.2000 р. «Про державні нагороди» передбачає, що державними 

нагородами можуть бути визначені як громадяни України, так й іноземці та 

особи без громадянства [84]. Пункт 6 порядку представлення до 

нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого 

указом Президента України від 19.02.2003 р. №138/2003, фіксує положення 

про те, що подання про відзначення іноземців та осіб без громадянства 

вносяться Міністерством закордонних справ України. Пункт 3 розділу 1 

Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента 

України від 29.06.2001 р. №476/2001, передбачено, що почесні звання 

можуть бути присвоєні і іноземцям, і особам без громадянства.  

Розподіл суб’єктів нагородної процедури цілком можливо здійснити 

й із урахуванням безпосередньо їх участі у такій процедурі. Так, зокрема, 

цілком можливо вести мову про:  
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а) суб’єктів, які безпосередньо обов’язково беруть участь у процедурі 

(це, і суб’єкти ініціювання, і суб’єкти погодження, і суб’єкти прийняття 

попереднього і, цілком виправдано, остаточного рішення, і суб’єкти 

виконання акту про нагородження тощо); 

б) суб’єкти, для участі яких передбачені винятки. Це стосується 

насамперед суб’єктів, стосовно нагородження яких ініціюється процедура, 

здійснюється процедура, гарантується процедура. При цьому важливо 

розподіляти у цій групі тих суб’єктів, безпосередню участь яких не є 

обов’язковою на всіх стадіях, а лише на стадії клопотання (це можливо у 

випадку ініціювання процедури підприємствами, установами, організаціями, 

громадянами, громадянськими об’єднаннями тощо), лише на стадії 

погодження і знову ж не завжди суб’єкти, щодо яких така процедура 

здійснюється, не обов’язково мають брати участь саме у цих стадіях), 

одночасно є й суб’єкти, участь яких у процедурі є об’єктивно неможливою 

(у випадку нагородження особи посмертно).  

Так, наприклад, п. 3 ст. 5 Закону України від 16.03.2000 р. «Про 

державні нагороди України» передбачає, що нагородження державними 

нагородами може здійснюватись і посмертно. А п. 19 Порядку 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України, 

затвердженого Указом Президента України від 19.02.2003 р. №138/2003, 

детально регламентує засади нагородження особи посмертно та вручення 

нагороди, яку за життя не було вручено особі. Детальний аналіз цього 

положення дозволяє умовно виокремити два варіанти процедури – 

нагородження за життя, проте вручення самої нагороди та документів про 

нагородження посмертно й сама процедура нагородження посмертно з усіма 

стадіями. За таких умов суб’єкта нагородження цілком логічно не може бути 

як такого, що бере безпосередню участь. Вручення нагороди та документів 

про нагородження у таких випадках здійснюється із передачею нагороди та 

документів «сім’ї такого нагородженого для зберігання на пам’ять» (п.19 

Порядку). У науці адміністративного права можна зустріти інші й розподіли, 
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які як основа можуть розглядатися і по відношенню до нагородної 

процедури та її суб’єктів. Так, зокрема, С.Стеценко пропонує їх поділ на, із 

посиланням на роботи В.Авер’янова, фізичних, юридичних та колективних 

суб’єктів [26, с.91-92]. Можна використати цю позицію як «базову» й 

поділити суб’єктів залежно від статусу участі у процедурі. Про таку ж 

класифікацію у своїй роботі згадує й Т.Коломоєць [69, с. 65]. 

 Окрім того, можна запропонувати й розподіл суб’єктів залежно від 

наявності публічно-владних повноважень на: тих, хто такі повноваження має 

(наділений), та тих, хто немає таких повноважень. Ці розподіли у своїх 

роботах пропонують С. Стеценко [26, с. 92], Т. Коломоєць [69, с. 65]. Вони є 

прийнятними і для суб’єктів нагородної процедури. Так, зокрема фізичні 

особи (колективи осіб) щодо нагородження яких порушується процедура, не 

є суб’єктами, наділеними публічно-владними повноваженнями. Щоправда, 

нагородження може мати місце і щодо посадових осіб (в тому числі й 

посадових осіб іноземних держав), проте у нагородній процедурі саме щодо 

нагородження їх, вони владними повноваженнями щодо прийняття такого 

рішення не наділені. Одночасно, ті суб’єкти, які, наприклад, погоджують 

клопотання про нагородження (наприклад, центральні органи виконавчої 

влади), такими повноваженнями наділені, як, до речі, й лідируючий суб’єкт – 

суб’єкт остаточного рішення (Президент України) і суб’єкти виконання акту 

про нагородження (у випадку вручення нагороди за дорученням Президента 

України). О.Кузьменко пропонує за цим критерієм виокремлювати: а) тих, 

хто такими повноваженнями наділений й використовує їх; б) тих, хто немає 

таких повноважень; в) тих, хто має такі повноваження, проте їх 

використовують за вказівкою або ж «прив’язці» до першої групи суб’єктів 

[147, с.177]. 

І, нарешті, ще один поділ суб’єктів нагородної процедури, якому 

приділяється підвищена увага вченими-юристами, це поділ залежно від ролі 

суб’єкта у цій процедурі. Використовуючи цей критерій (щоправда, у різних 

зовнішніх формах його формулювання), в той же час пропонується різні 
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варіанти такого поділу. Так наприклад, І.Бойко, О.Зима, О.Соловйова 

пропонують їх поділ на: «адміністративні органи» та «інші учасники». При 

цьому перша група суб’єктів є доволі великою й включає всіх без винятку 

суб’єктів публічної влади, які у різній ступені активності беруть участь на 

різних стадіях процедури [134, с.48-65]. Хоча запропонований поділ є цілком 

логічним з огляду на критерій, проте одночасно виділяє і дещо 

узагальненим, бо й адміністративні органи є різними, які беруть участь у 

процедурі. А такий поділ, окрім їх відмежування від інших суб’єктів, не 

дозволяє з’ясувати їх участь на різних стадіях, їх розмежування вагомості 

ролі у процедурі.  

Дещо інший варіант, щоправда із використанням цього ж критерію, 

пропонують І.Картузова, А.Осадчий. Зокрема вони вважають за доцільне 

виділяти: а) лідируючих суб’єктів; б) суб’єктів, зацікавлених в результаті 

справи; в) суб’єктів, що сприяють здійсненню процедур [136, с.38-40]. При 

цьому, характеризуючи нагородну процедуру як вид заохочувальної 

процедури, цілком логічно уточнюють суб’єктний склад такої процедури, 

виділяючи: а) суб’єкта, що нагороджує; б) суб’єкта, а що нагороджується; в) 

суб’єктів, що подають клопотання (ініціюють) процедуру; г) суб’єктів, що 

приймають попередні рішення; д) суб’єктів, що виконують нагородження 

(акт про нагородження) [136, с. 80-85]. При цьому умовно можна все ж таки 

вести мову про три «базові» групи суб’єктів, серед яких: «лідируючий» 

суб’єкт – це той, хто нагороджує; «зацікавлений суб’єкт» – це той, кого 

нагороджують; «суб’єкти що сприяють» – це ініціатори, суб’єкти 

погодження, суб’єкти прийняття попереднього рішення, суб’єкти виконання 

акту про нагородження; суб’єкти гарантування такого нагородження. Саме 

цей варіант поділу суб’єктів цілком логічно вважати «основним» і варто 

зупинитися на ньому детальніше. Почати варто із «лідируючого» суб’єкту, 

яким є той «суб’єкт (орган або ж особа), наділений правом розглядати 

справу, приймати владні акти у справі, оформлювати правові документи, що 

визначають рух і результат справи» [136, с. 38]. Це, свого роду «унікальний», 
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«особливий» суб’єкт, який, будучи наділений публічно- владними 

повноваженнями діє в інтересах інших осіб (в даному випадку для публічних 

інтересів), виступаючи обов’язковим суб’єктом такої процедури. Це так 

званий «суб’єкт, який виконує притаманні йому публічно-управлінські 

функції, процедурні функції у межах своєї компетенції» [136, с .38]. 

Нагородна процедура – це вид втручальної адміністративної процедури і 

участь суб’єкта публічно-владних повноважень є обов’язковою. В той же час 

це особливий вид заохочувальної процедури, пов’язаний із відзначенням не 

просто досягнення особи (колективу), а унікальних, наднормованих, 

особливих заслуг особи (колективу осіб) перед державою та українським 

народом, завдяки чому необхідною є у ній участь і особливого публічно-

владного суб’єкта – Президента України. Особливість правового статусу 

останнього передбачає й участь інших суб’єктів на попередніх та 

завершальних стадіях процедури (відповідно до і після прийняття акту 

нагородження). Це, у свою чергу, дозволяє вести мову про «основного» 

лідируючого суб’єкта, яким є Президент України, у повноваження якого і 

входить нагородження (відзначення) саме державними нагородами. Проте 

його участь «прив’язана» до стадії прийняття остаточного рішення по справі, 

прийняття акту (указу) про нагородження та стадії виконання акту про 

нагородження, пов’язаної із врученням нагороди та документу про 

нагородження (щоправда, для цієї стадії може бути і виняток, а саме 

вручення іншим суб’єктом за дорученням президента України).  

Так, зокрема, ст. 5 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні 

нагороди» передбачає, що нагородження державними нагородами 

проводиться указом Президента України. Ст. 16 цього ж Закону зазначає, що 

і позбавлення державної нагороди може здійснюватися виключно 

Президентом України «лише у разі засудження нагородженого за тяжкий 

злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом» [84]. Порядок 

представлення для нагородження та вручення державних нагород України у 

пункті 13 містить положення про те, що перед врученням нагороди та 
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документу про нагородження оголошується указ Президента про 

нагородження (отже, дублюються положення про те, що остаточне рішення 

приймає саме Президент України), а пункт 14 цього ж акту фіксує, що 

вручення нагороди та документу про нагородження здійснюється 

Президентом України або ж іншими особами (посади чітко закріплені) за 

дорученням Президента України. Положення аналогічного змісту 

закріплюються й у всіх підзаконних нормативно-правових актах про види 

державних нагород, як-то: (пункт 12 подання клопотань Президенту 

України), пункт 15 (направлення подань нагородних листів Президенту 

України), пункт 20 (вручення Президентом України нагрудних знаків та 

посвідчень) Положення про почесні звання України, затвердженого Указом 

Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001. Участь Президента 

України у нагородні процедурі є виправданою з огляду статусу нагороди, 

безпосередньої підстави для нагородження, функціонального призначення 

нагороди. Це «лідируючий» суб’єкт, це суб’єкт нагородження, той, хто 

приймає остаточне рішення, приймає акт про нагородження (указ 

Президента України), той, хто вручає або ж доручає вручення нагороди, 

приймає рішення про позбавлення нагороди за наявності визначених у 

законодавстві підстав, про поновлення особи у праві на нагородження. 

Правовий статус Президента України як «лідируючого» суб’єкта 

нагородного провадження визначеного Конституцією України, (зокрема р. 5 

ст. 106 (п. 25) закріплює відповідні повноваження Президента України щодо 

нагородження державними нагородами, встановлення президентських 

відзнак нагородження ними [148]), Законом України від 16.03.2000 р. «Про 

державні нагороди України», підзаконними нормативно-правовими актами, 

які визначають засади нагородної справи в Україні. І саме участь цього 

суб’єкта зумовлює підвищену увагу до нагородної процедури з боку вчених-

конституціоналістів, обґрунтування визнання цього виду процедурної 

діяльності в якості конституційно-правової процедури (наприклад, роботи А. 

Майдебури, Д. Коритько та інших). Проте, навіть з огляду на участь цього 
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суб’єкта, варто в цілому із урахуванням всіх стадій, всіх суб’єктів 

аналізувати особливість процедури, яка лише на фінальних стадіях пов’язана 

із «виходом» на повноваження Президента України, а до цього (у переважній 

більшості стадій від всієї процедури) вона «тяжіє» до діяльності суб’єктів 

публічної влади у сфері публічного адміністрування( і це знайшло своє 

закріплення у законодавстві), і це не пов’язане із виключно повноваженнями 

Президента України та процедурою, врегульованою конституційно-

правовими нормами. Ще одним суб’єктом нагородної процедури, участь 

якого не є безпосередньо обов’язковою особисто у деяких випадках (і це 

визначено законодавством), проте без якого неможливою є сама процедура, є 

особа, щодо якої процедура здійснюється. Це особа, заслуги якої перед 

державою та українським народом слугують підставою для відзначення 

нагородою. Це так званий «зацікавлений суб’єкт», задля нього ця процедура 

здійснюється, стосовно відзначення якого приймається указ Президента 

України, відбувається вручення нагороди та документів про нагородження, 

який отримує особливий правовий статус. Чинне законодавство України 

передбачає можливість нагородження фізичних осіб, серед яких: громадяни 

України, іноземні громадяни та особи без громадянства а також колективів 

фізичних осіб (наприклад, авторський колектив при нагородження 

Державною премією України). 

Так, наприклад, згідно з указом Президента України від 06.03.2020 р. 

№72/20202 «Про присудження національної премії України імені Тараса 

Шевченка» суб’єктами, яким така нагорода присвоєна, є: авторський 

колектив музичного альбому «шлях», до складу якого вийшло чотири особи; 

авторському колективу опери – реквієму «Йов» у складі трьох осіб [149]. 

Більше того, варто звернути увагу на той факт, що законодавство навіть 

регламентує кількісні (максимальні, граничні) показники щодо таких 

колективів осіб. Так, зокрема, аналіз нормативно-правових актів, які 

визначають статус різновидів Державної премії України як виду державної 

нагороди, дозволяє стверджувати, що колектив осіб, який «висувається» на 
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здобуття премії, а отже і може у подальшому набути статусу лауреата, не 

може перевищувати: для Національної премії імені Тараса Шевченка трьох 

осіб, а для колективу виконавців – п’яти осіб, для Державної премії України 

з науки і техніки – десяти осіб, а, наприклад, для Державної премії України 

галузі архітектури – восьми осіб. Це свідчить про певні обмеження, які 

законодавець висуває саме для цього виду державної нагороди та 

претендентів щодо здобуття, а отже у подальшому і суб’єкта, щодо якого 

здійснюється нагородна процедура. Взагалі слід зазначити, що саме для 

цього виду державних нагород, а отже і нагородної процедури притаманні 

певні «фільтри» для суб’єктного аспекту. І це стосується не лише суб’єкта, 

щодо якого здійснюється процедура нагородження, а й суб’єкта, що 

«сприяє» останній, займаючи особливе місце. Мова йде про кількісні і якісні 

(лише лауреати, наприклад) показники формування Комітетів з Державних 

премій України. Проте щодо «загальної» нагородної процедури, а отже і її 

суб’єктного аспекту та вимог щодо нього підходи законодавця є дещо 

іншими. Знову ж таки повертаючись до суб’єктів, щодо яких нагородження 

здійснюється, саме з акцентом на державні премії України як вид державної 

нагороди можна додатково виділити ті «бар’єри», які законодавець щодо них 

регламентує. Так, зокрема, присудження не проводиться, а отже і суб’єктом 

не може бути Лауреат Премії. Наприклад, пункт 4 Положення про 

Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом 

Президента України від 03.03.2016 р. № 76/2016, чітко фіксує положення про 

те, що «Присудження Національної премії особі, яка є лауреатом 

Національної Премії, вдруге не проводиться» [149]. Положення аналогічного 

змісту закріплює, наприклад, і пункт 2 Положення про Державну премію 

України в галузі науки і техніки, затверджене Указом Президента України 

від 31.05.2016 р. №230/2016, і як і, наприклад, пункт 4 Положення про 

Державну премію України імені Олександра Довженка. Певні «бар’єри» 

передбачено і щодо можливості формування колективів осіб, які 

пропонуються до нагородження. Так, зокрема, пункт 7 Положення про 
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Державну премію України в галузі науки і техніки, затвердженого Указом 

Президента України від 31.05.2016 р. №230/2016, передбачено, що «не 

допускається до складу колективу, робота якого висуваються для участі у 

конкурсі, осіб, які здійснювали адміністративні, консультативні, 

організаторські функції, а також осіб, які відзначені за цю роботу іншою 

державною нагородою України або висунуті у поточному році на здобуття 

Державної премії за іншу роботу» [150]. Варто зазначити, що таким 

суб’єктом може бути лише суб’єкт, який має правовий статус як особи, щодо 

нагородження якої може ініціюватися процедура, у зв’язку із наявністю 

заслуг особи перед державою та українським народом. Цей суб’єкт повинен 

мати особливий статус, зумовлений, в тому числі й видом нагороди, щодо 

визначення якою ініціюється процедура. Так, якщо мова йде про почесні 

звання як винагороди, отже статус суб’єкта безпосередньо пов’язаний із його 

професійною майстерністю та трудовою діяльністю( пункт 1 Положення про 

почесні звання України, затверджене указом Президента України від 

29.06.2001 р. № 476/2001). Якщо ж мова йде про інші нагороди, правовий 

статус особи може бути пов’язаний або ж із певної особливістю (наприклад, 

статус військовослужбовців для нагородження, наприклад, медаллю «За 

військову службу України», медаллю «За бездоганну службу», статус 

ветерана війни, наприклад, для нагородження медаллю «Захисник вітчизни», 

тощо) або ж виключно із безпосередньою підставою для нагородження 

(наприклад здійснення геройського вчинку або визначного трудового 

досягнення для присвоєння звання Героя України, Врятування життя 

людини, активна благодійна, гуманістична та інша діяльність у справі 

охорони здоров’я, запобігання нещасним випадкам з людьми – для 

нагородження медаллю «За врятоване життя»). Хоча у фаховій наукові 

галузевій літературі «зацікавлених» суб’єктів адміністративних процедур 

розглядають як сукупність чотирьох складових («а)особи, які звертаються до 

органу публічної влади із заявою (клопотанням); б) особи, стосовно яких 

приймається акт з ініціативи органу публічної влади; в) особи, що 



257 

звертаються зі скаргою до органу публічної влади; г) особи, які вступають у 

справу, бо рішення може вплинути на них» [136, с. 39], стосовно нагородної 

процедури «зацікавленими» суб’єктами все ж таки варто вважати (у 

класичному їх розумінні ) саме тих, осіб, щодо інтересів яких ця процедура 

здійснюється. І, навіть з урахуванням того, що ініціатори процедури 

(підприємства, установи, організації та інші) зацікавлені певним чином у 

реагування держави на заслуги особи (колективу осіб) перед державою та 

українським народом, однак вони все ж таки сприяють такому 

нагородженню, аніж є зацікавленими. Якби особи (колектив осіб) із певними 

заслугами не було, їх зацікавленість у процедурі взагалі не мала б жодного 

сенсу. Цей суб’єкт нагородної процедури є унікальним, бо є переважно 

пасивним суб’єктом, бо процедура здійснюється по відношенню до нього.  

 Щоправда, Положенням про почесні звання України (зокрема у 

пункті 12) передбачена певна «активність» самої особи, щодо якої подається 

клопотання про присвоєння почесного звання. Так, зокрема, клопотання про 

присвоєння почесного звання «Мати-героїня», хоча і порушується органами 

місцевого самоврядування , проте чітко передбачено, що у основі 

клопотання має бути «заява жінки, яка претендує на присвоєння 

відповідного почесного звання» [86]. І взагалі фактично участь він бере на 

початковій стадії (під час ініціювання процедури) й під час вручення, 

отримуючи особливий статус, певні права, в тому числі обумовлені 

різновидом самої нагороди, однак і певні обов’язки щодо збереження 

нагороди, дотримання правил вивезення за межі України (розділ 3 Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди України»). Особливість 

цього суб’єкта нагородної процедури зумовлена й можливістю його 

персональної відсутності (у разі нагородження та вручення нагороди 

посмертно особі). Лише для цього суб’єктам (щоправда, не для всіх видів 

нагород) передбачено така участь у нагородній процедурі, що зумовлено 

специфікою безпосередньої підстави для нагородження, а саме заслугами 

перед державою та українським народом. Більше того особливістю цього 
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суб’єкта нагородної процедури є й можливість колективної форми його 

існування. Так, зокрема для відзначення Державними преміями України як 

різновидом державних нагород України передбачено можливість 

нагородження колективів осіб (не варто ототожнювати із юридичними 

особами) за «найвидатніші твори літератури, мистецтва, публіцистики і 

журналістики,…», «за видатні наукові досягнення»…, «…за розроблення і 

впровадження нової техніки, матеріалів і технологій…», «…за створення 

підручників…», «…за створення видатних житлово - цивільних, 

промислових архітектурних комплексів…», «…за видатний внесок у 

розвиток українського кіномистецтва…», «за видатні досягнення у галузі 

освіти…» (ст. 11 Закону України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди 

України»). Аналіз окремих нормативно-правових актів, які визначають 

засади використання ресурсу саме різновидів Державних премій України, 

дозволяє стверджувати, що нормотворець для визначення безпосередніх 

підстав для присудження цієї нагороди, а отже і характеристик, які 

притаманні суб’єктам, щодо яких така нагородна процедура проводиться, 

підійшов достатньо «творчо», суттєво «збагативши» (а навіть у деяких 

випадках мову можна вести і про «перенасичення») відповідних положень 

оціночними поняттями, а саме: Положення про Державну премію України в 

галузі науки і техніки передбачає, що вона присуджується за: «видатні 

наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку…, позитивно 

впливають…, що містять видатні результати…, які формують сучасний 

погляд…, становить вагомий внесок… значний внесок… відповідають 

сучасним вимогам …ефективному опануванню… істотно впливають на 

поліпшення…» [86]. Положення про Національну премію України імені 

Тараса Шевченка також містить положення аналогічного змісту – «…за 

найвидатніші твори…, які є вершинним духовним надбанням», «… 

формування нових позитивних смислів і моделей соціальної поведінки»[86]. 

Це цілком логічно, що всі ці досягнення можуть створюватися різними 

авторськими колективами, групами тощо, в тому числі й із представників 
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різних установ, підприємств, організацій. Більше того, де саме для цього 

суб’єкта процедури передбачено можливість представництва його у 

процедурі. Так, зокрема, на стадії виконання акту про нагородження 

передбачено, окрім безпосередньо вручення нагороди та документу про 

нагородження особі, й у разі посмертного нагородження або ж вручення 

нагороди, яку не вручили за життя особи, представникам її сім’ї (пункт 19 

Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород 

України, затвердженого указом Президента України від 19.02.2003 р. 

№138/2003). І підтвердженням можуть слугувати Укази Президента України 

«Про відзначення державними нагородами» від 07.04.2020 р. №131/2020 

«Про відзначення державними нагородами України», від 11.02.2020 р. 

№50/2020 «Про відзначення державними нагородами України» тощо. Проте 

не щодо всіх різновидів державних нагород така можливість передбачена у 

законодавстві, а отже це певним чином впливає і на формування суб’єктного 

складу процедури. Так, зокрема, Положення про Національну премію 

України імені Тараса Шевченка не передбачає присудження її посмертно 

(пункт 4 положення). Водночас Положення про Державну премію України в 

галузі науки і техніки передбачає можливість її вручення посмертно, як 

виняток (пункт 2 Положення). 

Наступну групу суб’єктів нагородної процедури варто назвати 

«суб’єктами, які сприяють нагородженню». Це достатньо велика кількісно й 

різна за представництвом група, що зумовлено, насамперед, специфікою 

системи нагород України, суб’єктів, щодо яких здійснюється нагородження. 

До цієї групи суб’єктів слід віднести суб’єктів ініціювання процедури, 

суб’єктів погодження, суб’єктів, які можуть у будь-який спосіб сприяти 

процедурі на будь-якій стадії, суб’єктів, які є тими, хто забезпечує 

гарантування такої процедури, тощо. Так, наприклад, Порядок 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України, 

затверджений Указом Президента України від 19.02.2003 р. №138/2003, 

містить перелік суб’єктів ініціювання нагородної процедури, а саме: 



260 

«подання про відзначення… вносяться… Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України, Міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади, Конституційним Судом України, Верховним 

Судом, Офісом Генеральної прокуратури України, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, …Верховною 

Радою АР Крим, Радою міністрів АР Крим, представництвом Президента 

України в АР Крим, які вносять спільне подання» (пункт 2 Порядку). Окрім 

того у цьому ж документі як суб’єктам ініціювання визначеною спеціально 

уповноваженого органу з питань нагородної справи (пункт 2 цього ж 

Положення). Одночасно наступні пункти цього акту фіксують тих суб’єктів, 

які ініціюють процедуру до реалізації повноважень вище зазначеними 

інституціями. Такими є: органи місцевого самоврядування, які «клопотання 

про відзначення подають» через відповідні органи виконавчої влади( пункт 4 

Порядку), центральні органи творчих спілок, товариств, об’єднань громадян, 

які також «подають клопотання через» центральні та місцеві органи 

виконавчої влади (пункт 5 цього же Порядку). Як бачимо, перелік є 

достатньо великим і різним, серед яких і суб’єкти, наділені публічно-

владними повноваженнями, і ті, що такими повноваженнями не наділені. 

Натомість пункт 6 , 7 цього ж Положення окреслюють коло тих суб’єктів, які 

не просто ініціюють процедуру, а вже можуть її виконувати функцію 

погодження клопотання про нагородження. Так, наприклад, подання, що 

вносяться місцевими органами виконавчої влади, мають бути погоджені 

(«попередньо письмово погоджені») з відповідними центральними органами 

виконавчої влади, як, до речі, й подання, що вносяться центральними 

органами виконавчої влади (пункт 7 Порядку). Щоправда, для певних 

категорій суб’єктів, щодо яких вносяться подання, визначено суб’єктів 

підготовки та внесення таких документів (особливий імперативний спосіб), а 

саме: подання щодо, наприклад керівників центральних органів виконавчої 

влади та місцевих органів виконавчої влади вносяться виключно Кабінетом 

Міністрів України, а щодо іноземних громадян – Міністерством закордонних 
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справ України (пункт 6 Порядку). Положення аналогічного змісту 

продубльовані й у інших підзаконних нормативно-правових актах стосовно 

окремих видів державних нагород. Так, зокрема, положення відповідного 

змісту закріплення і у розділі 3 Положення про почесні звання України, 

затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 р. №476/2001 

(зокрема п.п 10 - 14). Отже, суб’єктами подання (безпосередньо ініціювання) 

можуть бути і суб’єкти публічної влади, і суб’єкти, які такою владою, 

зокрема у сфері публічного адміністрування, не наділені, а вже суб’єктами 

походження – лише суб’єкти публічної влади. Їх можна назвати суб’єктами, 

що сприяють нагородженню. Вони безпосереднього інтересу («як 

зацікавлені суб’єкти») не мають, проте залучаються активно до процедури 

на різних стадіях процедури. Аналіз законодавства дозволяє виділити й їх 

участь у фінальних стадіях нагородної процедури, а саме: вручення за 

дорученням Президента України нагород та документів про нагородження 

(пункт 14 Порядку, пункт 20 Положення). Варто звернути увагу і на участь 

(можливу участь) громадськості на стадіях нагородної процедури, як-то: 

ініціювання подання клопотання, обговорення кандидатури, обговорення 

акту нагородження, стадії урочистого вручення, гарантування спеціального 

статусу нагородній особі. До того ж це є однією із проблем сучасної 

нагородної справи в Україні, вирішення якої визначено у Концепції 

реформування нагородної справи в Україні (частина 2 пункту 2 розділу 4) за 

рахунок посилення гласності та засад партисипатизму у зазначені процедурі. 

І підтвердженням цього слід вважати резонансні приклади активного 

залучення на різних стадіях нагородної процедури у нагородній практиці, 

наприклад, громадських об’єднань у зв’язку із присвоєнням звання Героя 

України, Степану Бандері Указом Президента України від 20.01.2020 р. 

№46/2010. 

Цілком можливо у цій групі суб’єктів виокремлювати і засоби 

масової інформації як за рахунок їх можливої участі на будь-якій стадії 

процедури шляхом висвітлення певного етапу, певної події у діяльності 
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суб’єкта ініціювання, суб’єкта нагородження, безперечно суб’єкта прийняття 

акту про нагородження, стадії урочистого вручення нагороди та документів 

про нагородження, гарантування такого нагородження, висвітлення різних 

аспектів регулювання нагородної практики держави. 

Цілком логічно вести мову і про суб’єктів, які залучаються до 

нагородної процедури під час виконання акту про нагородження у зв’язку із 

видачею певного матеріального предмету (наприклад, «Іменної вогнепальної 

зброї»), нарахуванням та виплатою певних грошових сум (наприклад, 

Державної премії України), встановленням певних доплат (наприклад у разі 

присвоєння Почесного звання України). Не варто забувати і про суб’єктів, 

які гарантують дотримання вимог нагородного законодавства щодо 

зберігання, вивезення державних нагород, шанобливого ставлення до них, 

виявлення можливих протиправних діянь, притягнення винних осіб до 

відповідальності. 

Всі ці суб’єкти є такими що сприяють нагородній процедурі ( ступені 

прояву). Для них ці функції не є окремо виділеними, а такими, що 

«імплементуванні» у їх функціональне призначення як складова. Вони не є 

зацікавленими у результаті нагородної процедури, а саме «пов’язані» із нею 

своїм функціональним призначенням, саме тому визнання їх в якості тих, що 

сприяють є цілком виправданими (оформлення матеріалів, з’ясування 

обставин, підготовка до виконання дій у межах наступної стадії, доведення 

до виконавців, гарантування тощо). 

Проте, серед всього розмаїття цих суб’єктів, особливе місце займає 

так званий спеціалізований суб’єкт, функціональне призначення якого 

пов’язаний із нагородною справою, а отже його роль у нагородній процедурі 

є активною і його сприяння також є більш вагоме у порівнянні з іншими 

суб’єктами цієї групи. Про цей орган зазначено й в «базових» актах 

нагородного законодавства України, а саме: у пункті 2 Порядку 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України 

зазначено, що подання про відзначення державними нагородами вносять 



263 

Президенту України певні органи, серед яких і Комісія державних нагород 

та геральдики при Президентові України. Пункт 11 цього акту зазначає, що 

документи про представлення до відзначення державними нагородами 

попередньо опрацьовуються у структурному підрозділі Офісу Президента 

України [105]. Про Комісію зазначено, наприклад, у пункті 19 Положення 

про почесні звання України. Отже, мова йде про декілька суб’єктів, які 

функціонують при Президентові України і повноваження яких 

безпосередньо пов’язані із нагородною справою в Україні. Такими є: Офіс 

Президента України, а точніше його структурний елемент – Департамент з 

питань громадянства, помилування, державних нагород та Комісії 

державних нагород та геральдики при Президентові України. Їх слід вважати 

спеціалізованими суб’єктами, що сприяють нагородні процедурі й 

обов’язково розглядати у їх поєднання. Офіс Президента України, згідно із 

положенням, затвердженим Указом Президента України від 25.06.2019 р. 

№436 /2019, покликаний забезпечувати виконання Президента України своїх 

повноважень, в тому числі й забезпечувати опрацювання подань, поданих 

Президенту України, підготовку пропозицій щодо нагородження 

державними нагородами, встановлення президентських відзнак, 

нагородження ними (пункт 13 Положення). Для виконання цих функцій у 

структурі Офісу Президента України створено Департамент з питань 

громадянства, помилування, державних нагород. Саме цей структурний 

підрозділ Офісу Президента України забезпечує «зв’язок» Офісу Президента 

України, Президента України з іншим спеціалізованим суб’єктом, що сприяє 

нагородні процедурі, – Комісією державних нагород та геральдики при 

Президентові України, бо саме керівник Департаменту громадянства, 

помилування, державних нагород Офісу Президента України є 

відповідальним секретарем зазначеної комісії (згідно із змінами, внесеними 

Указом Президента України від 13.08.2019 р. №595/2019 «Питання Комісії 

державних нагород та геральдики») й саме цей Департамент Офісу 

Президента України забезпечує організаційну підготовку та засідання 
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Комісії (пункт 9 Положення про Комісію державних нагород та геральдики, 

затвердженого Указом Президента України від 31.12.2011 р. №1211/2011). 

Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України є 

«дорадчим органом, утвореним при Президентові України для попереднього 

розгляду питань, пов’язаних із нагородженням державними нагородами 

України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та 

геральдичної справи» (пункт 1 Положення). Її основними завданнями, 

зокрема, є: підготовка проектів нормативно-правових актів з питань 

державних нагород України та геральдичної справи; підготовка висновків 

щодо порушених перед Президентом України клопотань про нагородження 

державними нагородами України; позбавлення державних нагород, 

поновлення у правах на державні нагороди України, видачу дублікатів 

нагород або документів про нагородження; узагальнення практики 

нагородження державними нагородами України,… підготовка відповідних 

пропозицій Президентові України; розгляд питань про передачу музеям 

державних нагород на тимчасове або постійне зберігання; здійснення 

експертизи проектів: малюнків, описів знаків державних нагород України; 

зразків документів про нагородження державними нагородами України…» 

(пункт 3 Положення). Саме ці суб’єкти і передують стадії прийняття 

остаточного рішення «лідируючим» суб’єктом, вони фактично забезпечують 

виконання їм відповідної своєї функції. Саме у цьому сенсі їх цілком можна 

вважати такими, що сприяють нагородній процедурі. Ці два суб’єкта разом 

«сприяють», бо попередню роботу із нагородженням матеріалами здійснює 

Департамент громадянства, помилування, державних нагород Офісу 

Президента України, організаційно забезпечує роботу Комісії державних 

нагород та геральдики при Президентові України (організаційною формою 

роботи якої є засідання у разі потреби - пункт 6 Положення), яка готує 

пропозиції Президентові України щодо фінального акту про нагородження 

(позбавлення, поновлення). 
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 Традиційно у фаховій галузевій науковій літературі спеціальними 

суб’єктами, які сприяють процедурі, іменують тих, яких залучають завдяки 

їх певній специфіці (наприклад, спеціальним знанням, компетентностям, 

статусу тощо). До числа таких суб’єктів відносять експертів, спеціалістів, 

перекладачів, адвокатів тощо (наприклад, роботи І.Картузової, А.Осадчого, 

В.Колпакова, О.Кузьменко, О.Миколенко, Т.Коломоєць, Т.Гуржія,В. 

Бевзинка, С.Стеценка та інших). Стосовно нагородної процедури ,значених 

суб’єктів (Департамент громадянства, помилування, державних нагород 

Офісу Президента України, Комісію державних нагород та геральдики при 

Президентові України) цілком можна вважати такими з огляду на їх статус, 

призначення та унормованоу можливість залучати до своєї роботи експертів, 

спеціалістів, фахівців з різних галузей знань у разі потреби для вирішення 

питань, для підготовки проектів документів, для участі у засіданнях 

(наприклад пункт 7 Положення про Комісію державних нагород та 

геральдики при Президентові України). 

Групу суб’єктів, що сприяють нагородній процедурі , окрім умовного 

поділу на спеціалізовані та інші, наділені публічно-владними 

повноваженнями та такі, що такими повноваженнями не наділені, цілком 

можна умовно поділити і на: обов’язкові (ті, що здійснюють нагородження, 

ті що готують попередні пропозиції для «лідируючого» суб’єкта, тощо) та 

факультативні (громадськість, наприклад). Всіх суб’єктів нагородної 

процедури варто розглядати в якості непростої сукупності, а системи, де всі 

суб’єкти взаємопов’язані, взаємодоповнюють один одного (внутрішні, 

зовнішні зв’язки як у межах груп суб’єктів, так і між групами та системи із 

оточенням), а також за рахунок наявності системних ознак (динаміка, 

стабільність, модифікація, внутрішня структурованість, історична 

обумовленість) формують єдину систему суб’єктів нагородної процедури як 

різновиду адміністративної процедури і складової нагородної справи та 

нагородної системи України. 
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Узагальнений аналіз суб’єктів нагородної процедури, передбачених 

законодавством України, свідчить про дещо достатньо завелику кількість, 

особливо на стадії ініціювання, що дещо «розпорошує» важливість 

процедури і значимість самої нагороди [152, с. 60]. Безперечно, можна 

стверджувати, що така множинність пов’язана із множинністю самих 

державних нагород. І це є цілком виправданим поясненням, підставою для 

усвідомлення неординарності процедури, а отже й відмінності її від решти 

заохочувальних процедур. Варто зазначити, що у концепції реформування 

нагородної справи в Україні проблематика модернізації системи суб’єктів 

порушується, щоправда дещо поверхнево, а саме: щодо удосконалення 

діяльності Комісії державних нагород та геральдики при Президентові 

України (частина 5 пункт 2 Указу Президента України від 18.08.2005 р. 

№1177/2005; частина 3 пункту 2 розділу 4 Концепції) та залучення 

громадськості до зазначеної процедури (частина 2 пункту 2 розділу 4 

Концепції). Проте, навіть практична реалізація зазначених напрямів 

вдосконалення нагородної процедури не забезпечить модифікацію системи 

суб’єктів такої процедури та не оптимізує їх кількості. 

У висновку щодо законодавства стосовно державних нагород в 

Україні, підготовленому Департаментом демократичних інститутів та 

врядування Генерального директорату - ІІ з питань демократії Ради Європи у 

співпраці із експертом Ради Європи Сереною Пескаторе, цей «дефект» 

процедури знайшов своє висвітлення як приклад надмірної кількості 

суб’єктів ініціювання, що негативно впливає на процедуру в цілому [83]. У 

порівнянні із зарубіжними країнами, досвід яких пропонується врахувати, 

демонструється «надмірна диспропорція» суб’єктного забезпечення стадії 

нагородної процедури. Так, наприклад, у Німеччині та Польщі такі 

можливості мають лише кілька установ. У Німеччині – це керівник 

німецьких федеральних властей президент федерального Бундестагу та 

Бундесрату, прем’єр-міністр земель для людей, що живуть на них, а також 

кілька посадових осіб для певних категорій осіб – для іноземних громадян, 
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осіб без громадянства та німецьких громадян, що проживають за кордоном, 

право висунення кандидатури надано Міністру закордонних справ; для 

жителів чотирьох міст Німеччини – меру Берліну, президенту Сенату міста 

Бремен і Гамбург [83]. У Польщі кількість суб’єктів ініціювання нагородної 

процедури також не є значним: Президент, Прем’єр-міністр, міністри, 

голови центральних офісів або губернаторів провінцій, національний 

інститут пам’яті та Комісія з розслідування злочинів проти польського 

народу (два останні суб’єкти мають право ініціювати процедури лише 

стосовно відзначення Христом Свободи і Солідарності) [83]. Достатньо 

спрощеним є й формат суб’єктного забезпечення нагородної процедури, 

наприклад, у Франції (рекомендації із чітким позначенням підстав для 

нагородження направляються безпосередньо грантканцлеру ордена), Італії 

(безпосередньо прем’єр-міністру, який і надсилає їх канцлеру ордена з 

власними висновками) [83]. Як щодо спрощення самого суб’єктного 

забезпечення нагородної процедури, так і спрощення погоджувальних 

процедур (наприклад, досвід Великої Британії, Італії, Франції тощо) 

вважається пріоритетним напрямком реформування нагородної процедури 

задля «посилення» її унікальності, значимості, престижності й усунення її 

помилкового ототожнення і заохочувальними різними процедурами. 

Громадськість може залучатися до обговорення кандидатур, до обговорення 

результатів процедури, узагальнення результатів нагородної практики. Втім 

модифікація самих суб’єктів нагородної процедури має відбуватися 

одночасно із реформуванням й всіх інших складових нагородної справи та 

нагородної системи України. Все вищезазначене притаманне характеристиці 

суб’єктів нагородної процедури, яка має відношення до більшості нагород, 

проте доцільно буде звернути увагу і на суб’єктів нагородної процедури, які 

мають відношення лише до одного із видів нагород, яким є Державна премія 

України. Все це зазначалося про специфіку суб’єкта яким є так званий 

«зацікавлений» суб’єкт, фізична особа (колектив осіб), щодо яких фактично 
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за конкурсної процедури (щодо кожного різновиду Державної премії 

передбачені особливості нагородної процедури), і який, у разі прийняття 

акту про нагородження, набуває статусу лауреат Державної премії України. 

Стосовно «лідируючого» суб’єкта, таким у даному різновиді нагородної 

процедури буде Президент України, який приймає указ як фінальний акт про 

нагородження. Тобто, стосовно цих двох груп суб’єктів суттєвих змін немає, 

проте щодо третьої групи суб’єктів даного виду нагородної процедури 

особливості все ж таки є і це зумовлено специфікою самого виду нагороди. 

Спеціальним суб’єктом, що «сприяє» нагородженню, є відповідний 

спеціальний комітет, статус якого визначається положенням про певну 

Державну премію України. Отже, для кожного виду Державної премії 

України, а отже і різновиди нагородної процедури передбачено «свій» 

спеціальний суб’єкт, що «сприяє» процедурі. Так, зокрема, згідно із 

Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки України, 

затвердженим Указом Президента України від 31.05.2016 р. № 230/2016, 

таким «спеціальним» суб’єктом є Комітет Державної премії України в галузі 

науки і техніки України. Згідно із Положення про Державну премію України 

в галузі освіти, затвердженим Указом Президента України від 30.09.2010 р. 

№929/2010, відповідним «спеціальним» суб’єктом щодо цього виду 

Державної премії України є Комітет Державної премії України в галузі 

освіти. Ці «спеціальні» суб’єкти створюються як допоміжні органи при 

Президентові України для забезпечення здійснення ним повноважень з 

нагородження. Правовий статус кожного із них регламентується окремим 

підзаконним нормативно-правовим актом (указом Президента України), як і 

персональний склад, який також затверджується Указом Президента 

України. Варто зазначити, що різними є й підходи до формування їх 

персонального складу (як-то: посадові особи центральних органів 

виконавчої влади, керівники (представники) профільних інституцій, 

лауреати премії попередніх років тощо). Так, наприклад, Комітет Державної 
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премії України в галузі освіти формується за рахунок включення у 

встановленому порядку «високопрофесійних, авторитетних, відомих в 

Україні педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників 

органів управління освітою, представників органів виконавчої влади, та 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також вчених 

Національної академії наук України, Національної академії педагогічних 

наук України» [153]. Роль саме цього «спеціального» суб’єкта, що «сприяє» 

нагородженню, є вагомою, бо саме він залучає експертів, фахівців до 

проведення попередньої перевірки відповідності матеріалів, поданих для 

нагородження, забезпечує дотримання конкретної процедури і підготовку 

проекту акту про нагородження. Специфіка виду Державної премії України 

зумовлює й специфіку організаційно-правової структури відповідного 

суб’єкту. Певна особливість притаманна й суб’єктам, які також «сприяють» 

нагородженню саме цим видом державної нагороди, а саме суб’єктам, які 

ініціюють процедуру нагородження. Особливість Державної премії України 

як виду державної нагороди впливає й на формування суб’єктів- ініціаторів, 

перелік яких регламентується у Положеннях про різновиди Державних 

премій України. Так, зокрема згідно із Положення про Державну премію 

України в галузі освіти, затвердженим Указом Президента від 30.09.2010 р. 

№ 929/2010, суб’єктами ініціювання нагородження, цілком логічно, може 

бути Національна академія наук України, галузеві академії наук України, 

колегія Міністерства освіти і науки України, вчені ради закладів вищої 

освіти тощо [153]. Положенням про Державну премію України імені 

Олександра Довженка, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.12.1994 р. №833, суб’єктами-ініціаторами визначено: 

«центральні органи виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної 

політики у зазначеній сфері відносин, творчі спілки, кіно-, теле-, відео- 

студії, мистецькі заклади та наукові установи, громадські організації, 

редакції газети та журналів» ( пункт 5 Положення) [150], а Положенням про 
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Національну премії України імені Тараса Шевченка, затвердженим Указом 

Президента України від 03 березня 2016р. №78/2016, такими суб’єктами 

визначено: «експертів, визначених Комітетом з Національної премії України 

імені Тараса Шевченка для кожної номінації, членів Комітету, культурні 

інституції» (пункт 6 Положення) [154]. Для кожного виду нагородної 

процедури щодо певного різновиду Державної нагороди України суб’єкти-

іціатори є «наближеними» до галузевого профілю нагороди. Отже колосами 

третьої групи суб’єктів нагородної процедури щодо Державної премії 

України є специфічним й унікальним саме з огляду на «прив’язку» до 

певного різновиду Державної премії України. Проте є дещо «ускладненим», 

«громіздким» і про це не одноразово зазначалося у літературі (наприклад 

роботи А.Майдебури [20, с. 11; 8, с. 144-146]), бо передбачає, що є цілком 

логічним, активну участь спеціальних комітетів, залучення фахівців галузі, 

громадськості (для неодноразових обговорень), однак і залучення Комісії 

державних нагород та геральдики при Президентові України, яка на підставі 

проекту акту про нагородження та рішення спеціального комітету, готує 

документи (пропозицію) для Президента України. Тобто, фактично є 

«додатковим дублюючим» суб’єктом, що «сприяє» нагородженню. Після 

фахового обговорення й прийняття рішення фахівцями (профільними 

фахівцями), Комісія фактично лише виконує дублюючу організаційно-

технічну роботу, ще й слугує підставою для формулювання пропозицій щодо 

оптимізації системи суб’єктів нагородної процедури стосовно Державної 

премії України із наданням статусу «базового» спеціального суб’єкту, що 

«сприяє», профільному комітету, рішення якого є остаточним для підготовки 

та прийняття акту про нагородження «лідируючим» суб’єктам процедури. 

Специфікою саме цього «спеціального» суб’єкту, що «сприяє» нагородній 

процедурі саме стосовно Державних премій України як виду державних 

нагород є те, що він безпосередньо організовує й забезпечує вручення цієї 
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премії (всіх різновидів) Президентом України (наприклад, частина 7 пункту 

3 Положення про Комітет з Державної премії України в галузі освіти). 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, цілком можна 

запропонувати авторське визначення суб’єктів нагородної процедури як 

визначених законодавством України осіб (фізичних осіб, їх колективів, 

юридичних осіб, суб’єктів публічної адміністрації, суб’єктів публічної 

влади), наділених відповідним статусом у процедурі, пов’язані із 

нагородженням, позбавленням, поновленням державними нагородами, 

гарантуванням їх. З урахуванням специфіки самої процедури, обов’язковим 

їх суб’єктом є суб’єкт публічної адміністрації, а з акцентом на розмаїття 

державних нагород, безпосередніх підстав для нагородження, – в наявності 

ціла система суб’єктів такої процедури. Пропонується їх умовний поділ з 

використанням різних критеріїв [155, с. 152]: а) залежно від нагородно-

процедурної правосуб’єктності – індивідуальні та колективні; б) від 

наявності публічно-владних повноважень на приватних та публічних осіб; в) 

від застосування публічно-владних повноважень для остаточного рішення 

про нагородження на: тих, що наділений такими повноваженнями; тих, хто 

такими повноваженнями не наділений; тих, хто наділений такими 

повноваженнями, однак у нагородні процедурі щодо фінального рішення 

(акту про нагородження, позбавлення, поновлення) їх не застосовує; г) 

залежно від політико-правового зв’язку суб’єкта із державою на: тих, для 

кого такий зв’язок є обов’язковим; тих, для яких такий зв’язок у нагородні 

процедурі не є обов’язковим; д) залежно від безпосередньої участі у 

процедурі – ті, що безпосередньо беруть участь у процедурі; ті, для участі 

яких у процедурі передбачені винятки; е) залежно від організаційної форми 

участі: фізичні особи, юридичні особи, колективи осіб; ж) залежно від ролі у 

нагородній процедурі: «лідируючий» суб’єкт, «зацікавлений» суб’єкт; 

«суб’єкти, що «сприяють» процедурі, із умовним поділом останніх на: 

«спеціальні» та інші. Всі суб’єкти взаємодоповнюють один одного, 
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перебувають між собою (у групах, між групами, із оточенням) у зв’язках й, 

за рахунок наявності ознак системи, формують систему суб’єктів нагородної 

процедури. Надмірна кількість суб’єктів нагородної справи, що певним 

чином обумовлено й множинністю видового розмаїття нагород, підстав для 

нагородження, дещо ускладнюють її, знижують «унікальність», 

«винятковість», що й формує підстави, з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду, для модернізації системи суб’єктів нагородної 

процедури у поєднанні із переглядом ресурсу всіх складових нагородної 

справи та нагородної системи України. 

 

 

 

3.3 Стадії нагородної процедури 

 

 

Як і для характеристики будь-якого різновиду процедури, 

адміністративної процедури, нагородної процедури як різновиду останньої, 

важливо проаналізувати її стадії, дії, акти, послідовність їх здійснення, 

строки здійснення, проміжні та підсумкові результати, що дозволить не 

лише з’ясувати унікальність такої процедури, а й виявити проблемні 

аспекти, які й знижують ефективність процедури, та негативно впливають в 

цілому на нагородну справу. 

Почати слід із того, що саме вважається в адміністративно-правовій 

науці стадією процедури, а вже потім перейти до визначення специфіки 

стадій нагородної процедури. Так, зокрема, І. Бойко, О. Зима, О. Соловйова 

стадією адміністративної процедури вважають «сукупність передбачених 

нормативно-правовими актами, послідовно вчинюваних учасниками дій, які 

є відокремленими, обмеженими часом, спрямованими на досягнення певної 

мети і вирішення відповідних завдань адміністративної справи» [134, с. 67]. 

Вже саме визначення містить кілька ознак, які й характеризують стадію, а 
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саме: передбаченість нормативно-правовим актом (нормативна 

закріпленість); послідовність розміщення дій, які формують зміст 

процедури; відносна відокремленість; обмеженість часом; цільова 

спрямованість. Саме це й послугувало підставою для формулювання 

вченими-адміністративістами авторського переліку ознак стадій, які вони 

розмістили у наступній послідовності та у наступному формулюванні 

запропонували: «а) це відносно відокремлені та самостійні частини 

процедури; б) становлять виділену в часі сукупність процедурних дій, які 

здійснюються у певній логічній послідовності; в) відрізняються власним 

колом учасників; г) порядок вчинення конкретних процедурних дій 

закріплюється у відповідних нормативно-правових актах; д) виконують 

власні завдання, але у межах завдань адміністративної процедури; е) кожен з 

учасників процедури має певний комплекс прав та обов’язків; є) 

закінчується прийняттям певного рішення, що може мати форму дій чи 

документу» [134, с. 67]. На те, що адміністративна процедура складається із 

стадій у своїй роботі роблять вказівку й І. Картузова, А. Осадчий, зокрема 

стадії розглядають як «… відносно самостійну сукупність послідовно 

здійснюваних процедурних дій, що поряд із загальними цілями має 

притаманні тільки їй цілі, а також особливості, що стосуються суб’єктів 

адміністративної процедури, їхніх прав та обов’язків, строків здійснення 

процедурних дій і характеру оформлюваних правових документів» [136, с. 

42]. Отже, також пропонується у самому визначенні зазначити «базові» 

ознаки стадії, які й формують її ресурс, а саме: самостійність, логічну 

послідовність дій, які формують зміст, цільову спрямованість, специфіку 

суб’єктного складу та його статусу, строковість, й документаційне 

забезпечення. Як наслідок вони також формують авторський перелік 

«характерних рис» стадій адміністративної процедури, а саме: «… а) кожна 

із стадій має свої конкретні цілі, які є властивими тільки їй і які сприяють 

досягненню загальних цілей процедури; … б) на різних стадіях … склад 

учасників має варіюватися, крім того, частина їхніх процедурних прав і 
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обов’язків реалізується лише на певних стадіях процедури; в) кожна стадія 

…, як послідовність дій, здійснюється у часі … поділ на стадії … є логіко-

часовою характеристикою процедури …; г) стадії … закінчуються 

оформленням певного правового документа …» [136, с. 42]. О. Кузьменко 

стадією вважає «відносно відокремлену частину …, що має власні 

особливості та завдання» [147, с. 215]. Дещо узагальнене визначення, яке 

вимагає потреби пошуку у роботах автора запропонованих нею «власних 

особливостей та завдань стадії». Це безперечно підтверджує унікальність 

кожної стадії, проте бажано вже у визначенні закріплювати всі «базові» 

ознаки стадії, це сприятиме визначеності позиції. Можна, узагальнюючи 

запропоновані вище підходи щодо розуміння стадій процедури, зазначити, 

що вони характеризуються «… власними безпосередніми цілями, колом 

процедурних дій, які здійснюються впродовж зазначених строків, та 

учасниками й своїми підсумковими рішеннями й процедурним 

оформленням» [136, с. 43], «власним складом суб’єктів правовідносин, 

інформацією, що збирається та використовується; документами, які 

складаються; рішеннями, що приймаються» [134, с. 67]. Це й дозволяє 

визначити значення стадій процедури, яке полягає у «.. тому, що вона 

відбиває логічно-функціональну послідовність розвитку адміністративної 

процедури … відображає хід діяльності із прийняття акту в окремих, логічно 

пов’язаних цільових пріоритетах» [136, с. 42]. Враховуючи те, що нагорода 

процедура є різновидом адміністративної процедури, її варто також 

розглядати в аспекті стадійного поділу. При цьому слід усвідомлювати, що 

стадії – це певні сукупності етапів, дій, отже варто їх розглядати й в аспекті 

поділу на етапи, дії. Якщо процедурні дії – це своєрідний «базовий» елемент 

у структурі адміністративної, а отже і нагородної, процедури, це «… дії, 

необхідність здійснення яких у суворій послідовності передбачена нормами 

адміністративного права для цілей адміністративної процедури» [136, с. 41], 

їх певна невелика сукупність – це етап стадії, а сукупність етапів – це вже 

сама стадія процедури. Варто підтримати О. Кузьменко у тому, що дії – це 
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«найменший структурний елемент» [147, с. 215] адміністративної та її 

різновидів процедур, а «сукупність таких дій, які реалізують 

внутрішньостадійну проміжну мету, – це вже етапи» [147, с. 215]. Все це 

притаманне і нагородній процедурі, яку варто розглядати у стадійному 

поділі, внутрішньостадійному (елементи, етапи стадій) поділі, безпосередньо 

стосовно акценту уваги на окремі дії. 

Якими ж є стадії нагородної процедури. Аналіз тематичних джерел 

свідчить про те, що в наявності різні підходи щодо кількості та назви стадій. 

Так, зокрема, можна згадати виокремлення такого варіанту стадійного 

поділу процедури: «початок процедури, розгляд та слухання справи, 

прийняття (винесення) підсумкового акту, його виконання» [134, с. 68-78], 

або ж «порушення, попередня підготовка, розгляд та вирішення справи, 

виконання підсумкового акту» [147, с. 213-215], або ж «аналіз ситуації, 

прийняття рішення, виконання рішення» [147, с. 215]. Одночасно мову 

можна вести і про виділення вченими-адміністративістами безпосередньо 

варіанту стадійного поділу нагородної процедури, а саме: «стадія 

представлення до нагородження (відзначення) нагородою; стадія підготовки 

адміністративної справи про нагородження нагородою; стадія виконання 

акту про нагородження» [136, с. 83] тощо. Є. Трофимов пропонує 

виокремлювати дев’ять стадій процедури (щоправда, він вживає термін 

«провадження»), використовуючи комплекс критеріїв (задача стадії, склад 

учасників, процедурні дії, підсумкові документи), а саме: 1) порушення 

клопотання про нагородження; 2) погодження клопотання про 

нагородження; 3) представлення до нагороди; 4) попередній розгляд 

представлення до нагороди; 5) прийняття рішення про нагородження; 6) 

вручення нагороди; 7) вирішення питання про нагородні символи та 

документи; 8) нагородне правонаступництво; 9) скасування нагородження, 

позбавлення нагороди, поновлення у правах на нагороду [5, с. 18-19]. 

Достатньо деталізований перелік стадій, які є різнозначними, що 

підтверджує і сам Є. Трофимов, зазначаючи, що серед них багато 
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факультативних, як-то: погодження клопотання про нагородження, яке може 

бути неодноразовим, або ж попередній розгляд представлення до нагороди 

[5, с. 40]. Кількість стадій збільшується у «прив’язці» до значимості 

нагороди. Не зважаючи на розмаїття підходів до вирішення питання 

стадійного поділу адміністративних процедур і, зокрема, нагородної 

процедури, все ж таки, з урахуванням положень чинного нагородного 

законодавства (насамперед, підзаконних нормативно-правових актів), можна 

запропонувати авторський підхід до виокремлення стадій нагородної 

процедури, їх визначення, специфічних ознак. 

Так, ознаками стадій нагородної процедури, які й дозволяють вести 

мову про їх унікальність та формують підстави для їх виокремлення варто 

вважати наступні:  

а) нормативну визначеність послідовності певних процедурних дій;  

б) наявність своїх внутрішньо стадійних завдань, мети у межах 

реалізації загальнопроцедурної мети та завдань;  

в) наявність кола специфічних суб’єктів із процедурним статусом;  

г) строкова визначеність;  

д) відносна відокремленість та самостійність у межах процедури;  

е) завершується прийняттям певного рішення, певного підсумкового 

акту (результативність). Сукупність таких ознак дозволяє сформувати ресурс 

стадії нагородної процедури та запропонувати її визначення як сукупності 

передбачених чинним законодавством послідовно вчинюваних відносно 

відокремлених дій, безпосередньо пов’язаних із відзначенням заслуг осіб 

(колективу осіб) перед державою та українським народом нагородами. Не 

зважаючи навіть на те, що специфіка різновидів нагород дозволяє умовно 

виділити загальну (звичайну) та особливу (конкурсну) нагородну процедуру 

для будь-яких нагород та процедура, безпосередньо пов’язана із 

Державними преміями України), загальну (звичайну) та спрощену нагородну 

процедуру (для будь-яких нагород та процедура, безпосередньо пов’язана із 
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президентськими відзнаками), все ж таки стадійних поділ нагородної 

процедури в цілому може бути типовим. Так, цілком можна виокремити:  

1) стадія порушення нагородної процедури або ж її інша назва – 

стадія представлення до нагородження;  

2) стадія підготовки справи про нагородження до розгляду;  

3) стадія розгляду нагородної справи та вирішення її, прийняття акту 

про нагородження;  

4) стадія виконання акту про нагородження. Кожна із стадій включає 

етапи, які. у свою чергу, включають окремі процедурні дії. Втім варто одразу 

ж зазначити, що вищенаведений стадійний поділ є притаманним для 

процедури саме «позитивного спрямування», а саме про відзначення заслуг 

особи (колективу осіб) перед державою та українським народом. Однак в 

наявності цілком можуть бути і ситуації, пов’язані із відмовою від нагороди, 

із позбавленням нагороди (т.з. «негативного» спрямування). І саме для таких 

ситуацій має бути у законодавстві регламентована процедура, а точніше 

стадія (щодо відмови), яка цілком логічно буде факультативною, та 

процедура (щодо позбавлення), яка також буде лише винятковою (як за 

підставами, так і за суб’єктним складом, за наслідками). І у цьому аспекті 

цілком можна підтримати І. Бойко, О. Зиму, О. Соловйову у тому, що всі 

стадії нагородної процедури варто розподіляти на: обов’язкові та 

факультативні (які можуть мати місце, а можуть і взагалі не мати місця) 

[134, с. 67]. А отже, й стосовно нагородної процедури відмова від нагороди є 

прикладом факультативної стадії. Стосовно ж позбавлення нагороди – це 

взагалі самостійний вид процедури, бо він характеризується особливими 

підставами (безпосередніми, правовими, процедурними), суб’єктами, 

строками, наслідками. 

Варто зупинитися на характеристиці стадій нагородної процедури. 

Першою стадією є представлення до нагородження, яка за своєю сутністю є 

першою, початковою, «порушувальною». ЇЇ основною метою є «підготовка 

та внесення подання (клопотання) про відзначення особи (колективу осіб) за 
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заслуги перед державою та українським народом нагородою» [136, с. 83]. 

Саме на цій стадії визначені законодавством суб’єкти, а їх кількість є надто 

великою, готують клопотання й подають його суб’єкту подання про 

нагородження. Отже, фактично умовно можна виділити кілька етапів цієї 

стадії – це підготовка клопотання (висунення кандидатури, її громадські 

обговорення, прийняття відповідного проміжного акту про висунення 

кандидатури й направлення його суб’єкту подання), підготовка подання 

(суб’єктом публічної адміністрації розгляд клопотання, погодження його й 

направлення подання спеціальному суб’єкту «сприяння» нагородженню). На 

відповідній стадії фактично має багатоманітний прояв участі різних 

суб’єктів – досить широкого кола суб’єктів ініціювання процедури (суб’єктів 

подання клопотання), якими можуть бути як юридичні особи публічного 

права, так і громадські об’єднання (законодавець визначив їх шляхом 

зазначення того, що клопотання можуть ініціюватися трудовими 

колективами установ, підприємств, організацій, незалежно від форм 

власності за місцем роботи осіб, яких представляють до нагородження, а 

також громадськими об’єднаннями за певні види діяльності тощо). Окрім 

того, саме на цій стадії беруть участь й суб’єкти, які «сприяють» 

нагородженню осіб (колективів осіб), а саме ті суб’єкти публічної 

адміністрації, які погоджують клопотання, готують подання. Законодавець 

чітко визначив свою позицію із цього питання, зазначивши, що «подання 

подається через …». І, якщо стосовно першої групи суб’єктів, які готують 

клопотання, їх коло є дуже великим й вони є різними за формою власності, 

організаційно-правовою формою, за видами діяльності тощо. Друга ж група 

– це вже суб’єкти публічної адміністрації, суб’єкти публічної влади, наділені 

відповідними повноваженнями, а отже «сприяють» нагородженню. Що, 

безперечно, дещо «звужує» їх коло у порівнянні з першою групою й їх 

зовнішнє розмаїття. Так, зокрема, в Порядку представлення до нагородження 

та вручення державних нагород України, затвердженому Указом Президента 

України від 19.02.2003 р. № 138/2003, передбачено, що представлення до 
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нагородження особи здійснюється шляхом висунення кандидатури гласно за 

місцем роботи особи у трудових колективах, установах, підприємствах, 

організаціях незалежно від типу та форми власності (п. 3 Порядку). 

Клопотання порушується перед відповідним органом чи організацією 

вищого рівня (п. 3 Порядку). У законодавстві зазначено, що клопотання, які 

порушуються центральним органом творчих спілок, товариств, громадських 

об’єднань, подаються через центральні органи виконавчої влади, або Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та 

Севастопольську міські державні адміністрації (п. 5 Порядку), а клопотання, 

які порушуються органами місцевого самоврядування, через Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київську та 

Севастопольську міські державні адміністрації (п. 4 Порядку). Додатково 

унормованими є алгоритм подання клопотань про нагородження іноземців та 

осіб без громадянства – лише Міністерством закордонних справ України (п. 

6 Порядку) та про нагородження керівників центральних органів виконавчої 

влади, голів обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрацій 

– лише Кабінетом Міністрів України (п. 6 Порядку). Фактично мова йде про 

підготовку подання, яке подається за погодженням уповноваженого 

суб’єкта. Тобто, згідно із п. п. 7, 8 Порядку подання, яке подається на 

підставі клопотання, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою 

Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням із 

відповідними центральними органами виконавчої влади. А подання, 

підготовлені міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади, подаються за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, відповідними обласними, міськими державними адміністраціями. 

Тобто, фактично мова йде про підготовку клопотання на першому етапі 

першої стадії нагородної процедури та про підготовку подання (на підставі 

клопотання) на другому етапі першої стадії нагородної процедури. Саме на 

другому етапі цієї стадії готується подання та нагородний лист, який 
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фактично і містить всі ті відомості, які підтверджують наявність підстав для 

нагородження. Зокрема, п. 8 Порядку фіксує положення про те, що у 

нагородному листі мають зазначатися конкретні заслуги особи, а також 

відомості, які підтверджують дотримання вимог щодо нагородження 

(наприклад, термінові обмеження, послідовність нагородження у разі 

ступеневого відзначення тощо). Ці загальні положення продубльовані й у 

нормативно-правових актах, які визначають засади використання окремих 

різновидів нагород. Так, зокрема, у Статуті «Ордена князя Ярослава 

Мудрого» передбачено подання клопотання про нагородження «трудовими 

колективами, місцевими державними адміністраціями, окремими 

громадянами» (п. 17) «перед» вищестоящим органом або організацією. 

Подання ж подається «Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр 

України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних, 

Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій, 

Генеральних прокурор України, перші керівники громадських організацій, 

глави релігійних конфесій» (п. 16 Статуту). Окремо визначено суб’єктів 

подання клопотання для нагородження осіб офіцерського складу Збройних 

Сил України, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України тощо (п. 18 

Статуту), іноземних громадян та осіб без громадянства (п. 19 Статуту). 

Фінальним документом першої стадії є саме подання на ім’я Президента 

України та нагородний лист встановленого зразка (п. 20 Статуту). 

Положення про почесні звання України, затверджене Указом Президента 

України від 29.06.2001 р. № 476/2001, дублює положення Порядку у розділі 

ІІІ «Порядок представлення до присвоєння вчених звань» (зокрема, п. п. 11-

13 визначають процедуру висунення кандидатур, підготовки клопотання, п. 

п. 13-17 – внесення подання й оформлення нагородного листа). Статут 

звання Герой України, затверджений Указом Президента України від 

02.12.2002 р. № 1114/2002, у п. п. 8-13 розділу ІІ «Порядок представлення до 

присвоєння» також дублюють аналогічні положення, а Статут ордена 

Богдана Хмельницького, затверджений Указом Президента України від 



281 

30.01.2004 р. № 112/2004, у п. 9 містить норму, яка відсилає до Порядку 

представлення до нагородження та вручення державних нагород, навіть не 

дублюючи їх, а лише містить вказівку на цей документ, положення якого 

застосовуються стосовно врегулювання відносин на зазначеній стадії 

нагородної процедури. Згідно із Положенням про відзнаку Президента 

України – ювілейну медаль «25 років незалежності України», затверджену 

Указом Президента України від 29.04.2016 р. № 185/2016, клопотання 

вноситься обласними, Київською міською державними адміністраціями, 

іншими державними органами до Кабінету Міністрів України (п. 6), а 

подання готує Кабінет Міністрів України (п. 7). Враховуючи специфіку 

самої процедури, дещо особливою є й перша стадія нагородної процедури, 

яка за змістом є тотожною із загальною нагородною процедурою, проте є 

особливою за суб’єктним складом, а насамперед, за суб’єктом подання. 

Подання має різновид зовнішньої форми списку осіб, до якого додоються 

нагородні листи (п. 7 Положення). Не зважаючи на певну специфіку, варто 

все ж таки стверджувати, що зміст першої стадії, який безпосередньо 

пов’язаний із ініціюванням, порушенням процедури щодо нагородження 

особи за заслуги перед державою та українським народом, із підготовкою 

документів, які засвідчують наявність таких заслуг, а також підтверджують 

дотримання всіх вимог нагородного законодавства щодо алгоритму дій 

суб’єктів, закріплення проміжних та підсумкових дій таких суб’єктів, 

дотримання вимог щодо ступеневості, періодичності нагородження, 

урахування специфіки суб’єктів, щодо яких подається клопотання та 

подання тощо. Саме для цієї стадії характерним є формування складових 

нагородної справи (у її об’єктивному розумінні, як сукупності документів, 

які підтверджують стадійність нагородної процедури). Окрім першого 

(ініціативного) документу, яким є клопотання (на першому етапі першої 

стадії нагородної процедури), на цій стадії роль набуває й нагородний лист, 

який додається до подання, оформленого уповноваженим суб’єктом. У 

нагородному листі зазначаються відомості про особу, що пропонується до 
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нагородження, а також відомості про заслуги, які і слугують підставою для 

висунення цієї особи для нагородження. Важливо, що ті данні, які 

зазначаються у нагородному листі, додатково підтверджуються копіями 

документів (наприклад, для представлення до присвоєння почесного звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України» додаються копії диплома про 

науковий ступінь доктора або кандидата наук та перелік наукових праць (п. 

17 Положення про почесне звання України), почесного звання «Народний 

артист України», «Заслужений артист України», «Народний художник 

України», «Заслужений художник України», «Заслужений діяч мистецтв 

України», «Заслужений майстер народної творчості України» - список творів 

або перелік основних образів, створених у театрі і кіно (п. 17 цього ж 

Положення) тощо). Проте певна специфіка цієї стадії притаманна нагородній 

процедурі стосовно Державних премій України, яка закріплена у положенні 

про кожний вид останньої. Так, наприклад, згідно із Положенням про 

Національну премію імені Тараса Шевченка, затвердженим Указом 

Президента України від 03.03.2016 р. № 78/2016, передбачено внесення 

пропозицій для участі у конкурсі експертами, визначеними Комітетом для 

кожної номінації, членами Комітету та культурними інституціями (п.6), при 

цьому чітко регламентованими є засади участі на цій стадії експертів та 

членів Комітету (п. 6) як щодо заборони висунення творів, авторами яких 

вони є, так і вирішення питання у разі внесення пропозиції кількох суб’єктів 

щодо однієї роботи для участі у конкурсі у різних номінаціях. Згідно із 

Положенням про Державну премію України імені Олександра Довженка 

подання творів здійснюється відповідним профільним міністерством, 

творчими спілками, кіно - ,тем, - відеостудіями .науковими установами, 

мистецькими закладами, громадськими об’єднаннями, редакціями газет і 

журналів (п. 5). На цій стадії фактично відбувається ініціювання процедури 

й звернення до Комітету з відповідної Державної премії України. Отже, 

простежується певна специфіка документаційного забезпечення і 
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суб’єктного забезпечення відповідної стадії процедури, проте змістовно вона 

є схожою із стадією звичайної або ж загальної нагородної процедури. 

Другою є стадія підготовки справи до розгляду. Фактично цю стадію 

варто розглядати в аспекті діяльності Комісії державних нагород та 

геральдики, якщо мова йде про звичайну або ж загальну процедуру, і про 

діяльність Комітетів з Державних премій України (щодо кожного різновиду 

відповідної нагороди), оскільки саме вони й забезпечують змістовне 

наповнення цієї стадії нагородної процедури. Так, зокрема, згідно із п. 3 

Положення про Комісію державних нагород та геральдики, ця Комісія 

«готує висновки щодо порушених перед Президентом України клопотань 

про нагородження, позбавлення нагород, поновлення у правах на нагороди, 

видачу дублікатів нагород або ж документів про нагородження» [156]. Вона 

здійснює свою діяльність у формі засідання, яке проводиться у міру потреби 

(п. 6 Положення), за підсумками якого приймається рішення більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів Комісії, яке оформлюється 

протоколом, який підписує головуючий на засіданні Комісії та 

відповідальний секретар Комісії (п. 6 Положення). У разі ж відхилення 

Комісією клопотання про нагородження відповідні матеріали повертаються 

суб’єкту, який надіслав подання (п. 8 Положення). На цій стадії фактично 

мова йде про співпрацю Комісії як дорадчого органу при Президентові 

України та Офісом Президента України, який і забезпечує виконання 

відповідного повноваження Президента України (п. 13 Положення про Офіс 

Президента України). Зокрема співпраця із Департаментом з питань 

громадянства, помилування, державних нагород, який здійснює підготовку 

матеріалів на засідання Комісії та її організаційне забезпечення (п. 9 

Положення про Комісію), і відповідальним секретарем відповідної комісії є 

керівник відповідного Департаменту. Фактично експертиза поданих на ім’я 

Президента України щодо нагородження особи і є змістом цієї стадії 

нагородної процедури (звичайна або ж загальна нагородна процедура). 

Стосовно ж державних премій України ця стадія є змістовнішою, бо включає 
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безпосередньо конкурс й визначення переможця конкурсу, кандидатуру 

якого подають Президенту України для прийняття остаточного рішення. Так, 

зокрема, Державна премія України в галузі науки і техніки на цій стадії 

процедури безпосередньо пов’язана із діяльністю Комітету з відповідної 

премії, який: по-перше, відібрані роботи та документи щодо таких робіт 

оприлюднює для широкого громадського обговорення та ознайомлення, із 

опублікуванням в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» (п. 10 

Положення про премію); по-друге, відбирає роботи, які будуть брати участь 

у конкурсі, та приймає відповідне рішення (п. 11 цього ж Положення); по-

третє, надсилає ці роботи для фахового обговорення та експертного 

оцінювання науковим установам, закладам вищої освіти тощо, експертні 

висновки яких є обов’язковими для розгляду цим Комітетом (п. 12 

Положення); по-четверте, підсумкове обговорення здійснює з «ґрунтовним 

аналізом достовірності результатів» (п. 13 Положення) й прийняття рішення 

щодо внесення пропозицій Президентові України (п. 13 цього ж Положення). 

При цьому окрім рішення Комітету одночасно готується й проект Указу 

Президента (п. 14 цього Положення).Фактично можна вести мову про 

фахове експертне оцінювання конкурсантів й прийняття фахового рішення 

за підсумками конкурсу. 

Майже подібну процедуру проведення конкурсу містить і Положення 

про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затверджене 

Указом Президента України від 03.03.2016 № 78/2016. Зокрема, п. п. 8-9 

цього Положення деталізують алгоритм конкурсної процедури, а саме: 

Комітет проводить розгляд творів, щодо яких винесено пропозиції щодо 

участі у конкурсі, відбирає і формує список щодо кожної номінації (т.з. 

«довгий» список) тих, хто допускається до наступного туру; здійснює 

поглиблений аналіз творів (суспільна значущість, мистецька цінність тощо) 

й відбирає твори для участі у наступному етапі; формує «короткий» список; 

визначає твори, творців яких пропонує для присудження Премії. За 

підсумками проведення конкурсу готується подання Президентові України 
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та проект його указу (п. 9 Положення). Фактично для його виду нагород ця 

стадія є «центральною», бо саме на цій стадії здійснюється конкурс, а отже, 

якщо враховувати те, що саме конкурс для цього виду нагород є 

обов’язковим, саме цю стадію і варто вважати центральною, такою, що 

забезпечує прийняття остаточного (фінального) рішення Президентом 

України. 

Наступною стадією є стадія розгляду справи та прийняття 

остаточного рішення про нагородження особи (колективу осіб). На цій стадії 

фінальним суб’єктом є Президент України і фінальним актом стадії є його 

указ про нагородження особи (колективу осіб). Відповідне положення 

знайшло своє закріплення у всіх актах нагородного законодавства. Так, 

наприклад, у Статуті звання Герой України, затвердженому Указом 

Президента України від 02.12.2002 р. № 1114/2002, передбачено, що «Звання 

Герой України проводиться указом Президента України» (п. 2 розділу І), 

аналогічне положення закріплене у п. 8 Положення про відзнаку Президента 

України – ювілейну медаль «25 років незалежності України», п. 8 

Положення про Державну премію України імені Олександра Довженка, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 

833, п. 15 Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, 

затвердженого Указом Президента України від 31.05.2016 р. № 230/2016, п. 

10 Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, 

затвердженого Указом Президента України від 03.03.2016 р. № 78/2016, п. 6 

Статуту ордена Богдана Хмельницького, затвердженого Указом Президента 

України від 30.01.2004 р. № 112/2004, п. 2 розділу І Положення про почесні 

звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 р. 

№ 476/2001, тощо. Варто зазначити, що саме для цієї стадії є характерним 

унормування (щоправда, не стосовно всіх різновидів нагород) термінового 

аспекту. Так, наприклад, указ про присудження Національної премії України 

імені Тараса Шевченка оприлюднюється до 09 березня кожного року 

присудження Премії (п. 10 Положення), а про присудження Державної 
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премії України в галузі науки і техніки – за два тижні до Дня науки (п. 15 

Положення) тощо. Взагалі слід констатувати, що проблематика термінів 

знайшла своє унормування у нагородному законодавстві України, зокрема у 

тій його частині, яка стосується процедурного аспекту. Це стосується, 

наприклад, і стадії подання (наприклад, «подання про відзначення 

ювілейною медаллю вноситься на розгляд Президента України не пізніше 

ніж за місяць до відповідної дати» (п. 7 Положення про відзнаку Президента 

України – ювілейну медаль «25 років незалежності України»), і стадії 

розгляду справи та прийняття фінального рішення (про що вже зазначалося), 

і стадії виконання тощо. Варто звернути увагу на важливість термінів для 

нагородної процедури як і для будь-якої адміністративної процедури. 

Терміни пов’язані із часом, вони поєднують, як слушно зазначає О. 

Кузьменко, об’єктивну та суб’єктивну сторони, або ж основи. Перша 

«отримала відображення в суб’єктивній основі або ж категорії, шо 

встановлена людьми з метою використання об’єктивного плину часу для 

впливу на людську поведінку … Тобто, термін як спосіб виміру часу впливає 

не саме на себе, а на поведінку людей, і тому як суб’єктивний вимір 

об’єктивного руху він може призупинятися та відновлюватися» [147, с. 182]. 

Вони мають важливе значення для процедури, бо визначають початок, дію, 

закінчення правовідносин. Д. Бахрах терміном вважає певний «проміжок 

часу, який обчислюється за певними правилами» [157, с. 241-245], а О. 

Кузьменко – «період часу, з вживанням якого пов’язана дія, подія, що має 

юридичне значення» » [147, с. 188], О. Дугенець – «часові проміжки, у 

межах яких можуть бути здійснені у суворо визначеній послідовності 

відповідні дії» [158, с. 27]. Майже тотожнє змістовне навантаження 

«вкладають» у розуміння термінів й Т. Коломоєць » [69, с. 236], О. Бандурка, 

М. Тищенко» [146, с. 242] та ін. Не зважаючи на дещо «спрощену», «легку 

модель» термінової визначеності нагородної процедури у порівнянні із 

іншими різновидами адміністративних процедур, все ж таки їх важливо 

розглядати у поєднанні чотирьох аспектів (свого часу запропонованих Д. 
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Бахрахом і сприйнятих вітчизняними вченими-адміністративістами), а саме: 

а) розміру терміну; б) юридичного факту – початку терміну; в) юридичного 

факту – припинення терміну; г) визначення того проміжку часу, який не 

враховується терміном» [159, с. 500]. Не зважаючи на розмаїття нагород, 

специфіку змісту перших двох стадій, стадія розгляду й прийняття рішення є 

типовою із єдиним суб’єктом – Президентом України, який приймає 

остаточне рішення у вигляді указу, із дотриманням всіх вимог щодо цього 

виду нормативно-правового акту (реквізитів, опублікування тощо). Ця стадія 

є скоріше завершенням попередньої, бо для Президента України готують 

проект Указу вже за результатами всіх попередніх дій, експертного 

оцінювання, перевірки дотримання вимог щодо оформлення документів 

тощо. Однак саме указ Президента України зумовлює зміну правового 

статусу особи (колективу осіб), щодо яких нагородження здійснено, появу 

нових правовідносин. 

Наступною є стадія виконання акту про нагородження. Ця стадія 

знайшла своє детальне унормування у законодавстві як у актах загального 

процедурного значення, так й в окремих актах щодо різновидів нагород. Так, 

зокрема, Порядок представлення до нагородження та вручення державних 

нагород (у назві самого акту вже є вказівка на відповідну стадію) п. п. 13-20 

детально врегульовано засади вручення – із врученням нагороди і 

документу, що посвідчує нагородження нею (п. 13), в обстановці урочистості 

та широкої гласності (п. 14), що є цілком виправданим з огляду на ресурс 

самої нагороди, із зазначенням терміну вручення – протягом двох місяців з 

дня набрання чинності акту про нагородження (п. 15), складанням протоколу 

(п. 16), встановленням контролю за процедурою (п. 17), виправлення 

розбіжностей у документах (п. 20). Характерним для цієї стадії є те, що 

суб’єкти нагородних правовідносин є множинними і замінними. Стосовно 

особи, яку нагороджено і якій вручається нагорода і документ про неї, варто 

зазначити, що це може бути вона безпосередньо, у разі посмертного 

вручення – члени її родини. Стосовно ж іншого суб’єкта – суб’єкта вручення 
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(саме так варто його іменувати), то це може бути безпосередньо суб’єкт 

нагородження (Президент України), а може бути й інший суб’єкт, який 

вручає нагороду «за дорученням Президента України» (п. 14 Порядку), що 

знову ж таки є цілком виправданим з огляду на кількість нагороджених й 

специфіку повноважень Президента України. Відповідні положення 

унормовані як у загальнозмістовному процедурному акті, так і актах про 

окремі види нагород. На цій стадії нагородна справа (саме в об’єктивному її 

розумінні як сукупність документів) доповнюється ще кількома 

документами – протоколом про вручення й в обліковій справі робиться 

відповідний запис, що фактично фіналізує формування відповідної 

нагородної справи. Цікаво, що саме із цією стадією законодавець пов’язує 

питання видачі документів, вручення нагород, виплати коштів (у разі 

притаманності цього ресурсу нагороди), виконання обов’язків щодо 

зберігання, носіння нагород, дотримання правил перевезення їх через 

кордон. Завершується ця стадія оформленням протоколу про вручення 

встановленого зразка, із дотриманням термінових вимог (не пізніше ніж 

через тиждень надсилається до Департаменту з питань громадянства, 

помилування, державних нагород Офісу Президента України). 

Одночасно, варто зазначити, що окрім звичайної, типової нагородної 

процедури із зазначеними чотирма стадіями, у законодавстві закріплено, 

хоча і не тотально, положення щодо деяких інших (факультативних) стадій, 

які можуть мати місце, а можуть і не мати такого місця, пов’язані із певними 

діями суб’єктів нагородних правовідносин, із певними життєвими 

державозначимими фактами тощо. Це, насамперед, стадія позбавлення 

нагороди та стадія поновлення у правах на нагороди. Ст. ст. 16, 17 Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди» регламентують ці 

питання. При цьому, позбавлення нагороди можливе: а) лише Президентом 

України (тобто знову ж таки «лідируючим» суб’єктом нагородної 

процедури); б) на підставі рішення суду (отже, Президент не самостійно 

ініціює цю процедуру, а за наявності відповідних підстав); в) у разі 
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засудження нагородженої особи за тяжкий злочин; г) у разі наявності 

подання суду. Дещо зворотньою за змістом є стадія поновлення особи у 

правах на нагороди – а) знову ж Президентом України; б) щодо особи, яка 

була позбавлена нагороди; в) з’явилася підстава, яка скасовує підґрунтя для 

позбавлення особи нагороди; г) особі повертається нагорода і документи про 

неї. Варто зазначити, що ці положення закріплені лише у Законі України від 

16.03.2000 р. «Про державні нагороди», проте, з урахуванням їх значимості 

для всіх нагород, варто або ж внести відповідні зміни до чинного 

нагородного законодавства (найближча перспектива), або ж в окремому 

розділі перспективного кодифікованого нагородного законодавчого акту, 

поряд із іншими стадіями, врегулювати засади її, щоб охопити весь алгоритм 

дій, безпосередньо пов’язаних із нагородною процедурою. Саме остання 

обов’язкова стадія та зазначені дві факультативні стадії мають бути 

максимально прозорими, передбачати залучення громадськості, висвітлення 

у засобах масової інформації, бо саме про особливий різновид нагороди, 

відзнаки, заохочення, переконання мова йде, про престиж нагороди та 

особливість статусу нагородженої особи (колективу осіб). Цілком 

виправданим вбачається не лише оприлюднення указів Президента України 

на офіційному сайті, а й узагальнення нагородного правозастосування. 

Одночасно варто зазначити, що законодавець не передбачив, на жаль, стадію 

відмови від нагороди, яка передбачає прояв ініціативи особи, щодо якої 

прийнято акт про нагородження, а не наявність акту про покарання цієї 

особи. Аналіз нагородної практики зарубіжних країн свідчить про наявні 

випадки відмови осіб від нагород як прояв життєвої їх позиції на політику 

держави стосовно того ж іншого питання (в т.ч. й щодо внутрішньої або ж 

зовнішньої політики держави). Важливо зазначити, що це своєрідний 

протест особи проти держави, а, враховуючи, що така практика є у світі, 

цілком логічно було б запозичити її й в Україні, регламентувавши підстави і 

послідовність дій, пов’язаних із відповідним волевиявленням особи (як 

відмова від вручення нагороди, так і відмова від вже врученої раніше 
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нагороди). Це достатньо складне питання, пов’язане із багатьма факторами, 

тому важливо регламентувати всі процедурні дії, починаючи від прояву 

ініціативи, й завершуючи передбачено та зберіганням нагород та документів 

щодо них. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 

нагородна процедура є різновидом адміністративної процедури із 

притаманними загальними (для будь-якого виду адміністративної 

процедури) ознаками та особливостями, які є характерними для цього виду 

процедури. Вона є стадійною (етапною), бо передбачає певну логічну 

послідовність взаємозмінюваних виокремлених самостійних дій із змістом, 

цільовим спрямуванням, суб’єктним складом та його статусом, строковістю 

та документаційним забезпеченням. Значення стадій нагородної процедури 

варто вбачати у логічно-функціональній послідовності розвитку нагородної 

процедури. Ознаками стадій нагородної процедури варто вважати: а) 

нормативну визначеність послідовності певних процедурних дій; б) 

наявність внутрішньостадійних завдань, мети у межах реалізації 

загальнопроцедурної мети та завдань; в) специфічне коло суб’єктів; г) 

строкову визначеність; д) відносну визначеність, виокремленість, 

самостійність; е) результативність (фінальний стадійний акт). У нагородній 

процедурі пропонується виокремлювати, не зважаючи на розмаїття нагород 

та особливість їх процедурного аспекту, обов’язкові стадії: а) стадію 

порушення нагородної процедури або ж її інша назва – стадію представлення 

до нагородження; б) стадію підготовки справи про нагородження до 

розгляду; в) стадію розгляду нагородної справи та вирішення її, прийняття 

акту про нагородження; г) стадію виконання акту про нагородження, а також 

факультативні стадії: а) стадію позбавлення нагороди; б) стадію поновлення 

у правах на нагородження; в) стадію відмови від нагороди. Задля 

забезпечення прозорості, об’єктивності, визначеності, публічності 

процедури, підвищення престижу нагороди як реакції держави на заслуги 

особи (колективу осіб) перед державою або українським народом, усунення 
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передумов для різного тлумачення положень законодавства, яке визначає 

засади нагородної процедури, варто всі процедурні положення зосередити в 

єдиному розділі кодифікованого нагородного законодавчого акту із 

акцентом на всі (без винятку) стадії та процедурні дії, які формують їх зміст. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Встановлено, нагородна процедура – це врегульований нормами 

права стадійний порядок (послідовність дій) відзначення уповноваженим 

суб’єктом( за участю суб’єктів, що сприяють) заслуг особи (колективу осіб) 

перед Державою, Українським народом нагородами й гарантування 

отримання нею(ними) особливого правового статусу. Це вид безспірної, 

втручальної, зовнішньої, звичайної, правозастосовчої, складної, одноосібної 

або конкурсної або списочної, полісуб’єктної, правонадільної, стадійної 

адміністративної процедури. Її основними ознаками є: сервісний характер, 

публічність, нормативність, наявність спеціального суб’єкту (навіть системи 

таких суб’єктів), владний характер, стадійність, прийняття підсумкового 

індивідуального акту, цільова спрямованість. Її принципи (як базові засади) 

представляють собою певну систему, в якій умовно можна виокремити дві 

складові: загальні принципи (верховенство права, законність, рівноправність 

приватних осіб, пропорційність, розсудливість, презумпція правомірності дій 

суб’єкта нагородження та вимог приватних осіб, цільове використання 

суб’єктом нагородження повноважень, об’єктивність (неупередженість, 

безсторонність), добросовісність, своєчасність і розумний строк, 

гарантованість наслідків для нагородженої особи, ефективність, відкритість, 

обгрунтованість, (вмотивованість)); та спеціальні (особливі) принципи 

(відсутність службової (трудової) підпорядкованості суб’єктів процедури; 

офіційність та урочистість, обрядовість; безоплатність; позитивна 
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спрямованість), які перебувають у взаємозв’язках та доповнені ознаками 

системи (динамізм, мобільність, історична зумовленість, структурованість, 

стабільність тощо). 

2. Запропоновано авторське визначення суб’єктів нагородної 

процедури як визначених законодавством України осіб (фізичних осіб, їх 

колективів, юридичних осіб, суб’єктів публічної адміністрації, суб’єктів 

публічної влади), наділених відповідним статусом у процедурі, пов’язані із 

нагородженням, позбавленням, поновленням державними нагородами, 

гарантуванням їх. З урахуванням специфіки самої процедури, обов’язковим 

їх суб’єктом є суб’єкт публічної адміністрації, а з акцентом на розмаїття 

державних нагород, безпосередніх підстав для нагородження, – в наявності 

ціла система суб’єктів такої процедури. Наведено їх умовний поділ з 

використанням різних критеріїв: а) залежно від нагородно-процедурної 

правосуб’єктності – індивідуальні та колективні; б) від наявності публічно-

владних повноважень на приватних та публічних осіб; в) від застосування 

публічно-владних повноважень для остаточного рішення про нагородження 

на: тих, що наділений такими повноваженнями; тих, хто такими 

повноваженнями не наділений; тих, хто наділений такими повноваженнями, 

однак у нагородні процедурі щодо фінального рішення (акту про 

нагородження, позбавлення, поновлення) їх не застосовує; г) залежно від 

політико-правового зв’язку суб’єкта із державою на: тих, для кого такий 

зв’язок є обов’язковим; тих, для яких такий зв’язок у нагородні процедурі не 

є обов’язковим; д) залежно від безпосередньої участі у процедурі – ті, що 

безпосередньо беруть участь у процедурі; ті, для участі яких у процедурі 

передбачені винятки; е) залежно від організаційної форми участі: фізичні 

особи, юридичні особи, колективи осіб; ж) залежно від ролі у нагородній 

процедурі: «лідируючий» суб’єкт, «зацікавлений» суб’єкт; «суб’єкти, що 

«сприяють» процедурі, із умовним поділом останніх на: «спеціальні» та 

інші. Всі суб’єкти взаємодоповнюють один одного, перебувають між собою 

(у групах, між групами, із оточенням) у зв’язках й, за рахунок наявності 
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ознак системи, формують систему суб’єктів нагородної процедури. Надмірна 

кількість суб’єктів нагородної справи, що певним чином обумовлено й 

множинністю видового розмаїття нагород, підстав для нагородження, дещо 

ускладнюють її, знижують «унікальність», «винятковість», що й формує 

підстави, з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду, для модернізації 

системи суб’єктів нагородної процедури у поєднанні із переглядом ресурсу 

всіх складових нагородної справи та нагородної системи України. 

3. Обгрунтовано, що нагородна процедура є різновидом 

адміністративної процедури із притаманними загальними (для будь-якого 

виду адміністративної процедури) ознаками та особливостями, які є 

характерними для цього виду процедури. Вона є стадійною (етапною), бо 

передбачає певну логічну послідовність взаємозмінюваних виокремлених 

самостійних дій із змістом, цільовим спрямуванням, суб’єктним складом та 

його статусом, строковістю та документаційним забезпеченням. Значення 

стадій нагородної процедури варто вбачати у логічно-функціональній 

послідовності розвитку нагородної процедури. Ознаками стадій нагородної 

процедури варто вважати: а) нормативну визначеність послідовності певних 

процедурних дій; б) наявність внутрішньостадійних завдань, мети у межах 

реалізації загальнопроцедурної мети та завдань; в) специфічне коло 

суб’єктів; г) строкову визначеність; д) відносну визначеність, 

виокремленість, самостійність; е) результативність (фінальний стадійний 

акт). У нагородній процедурі пропонується виокремлювати, не зважаючи на 

розмаїття нагород та особливість їх процедурного аспекту, обов’язкові 

стадії: а) стадію порушення нагородної процедури або ж її інша назва – 

стадію представлення до нагородження; б) стадію підготовки справи про 

нагородження до розгляду; в) стадію розгляду нагородної справи та 

вирішення її, прийняття акту про нагородження; г) стадію виконання акту 

про нагородження, а також факультативні стадії: а) стадію позбавлення 

нагороди; б) стадію поновлення у правах на нагородження; в) стадію відмови 

від нагороди. Задля забезпечення прозорості, об’єктивності, визначеності, 
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публічності процедури, підвищення престижу нагороди як реакції держави 

на заслуги особи (колективу осіб) перед державою або українським народом, 

усунення передумов для різного тлумачення положень законодавства, яке 

визначає засади нагородної процедури, варто всі процедурні положення 

зосередити в єдиному розділі кодифікованого нагородного законодавчого 

акту із акцентом на всі (без винятку) стадії та процедурні дії, які формують 

їх зміст. 
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РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ НАГОРОДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 

 

 

4.1 Ефективність адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні: принципи, критерії, показники, умови 

 

 

Проблематика ефективності привертає увагу вчених-

адміністративістів вже протягом тривалого часу у аспекті дослідження 

різних питань. Варто згадати, наприклад, роботи Р.Мельника (стосовно 

ефективності публічного врядування), Ю.Пирожкової (стосовно 

ефективності функцій адміністративного права), І.Болокан (щодо 

ефективності реалізації норм адміністративного права), Г.Сарибаєвої (щодо 

ефективності систематизації актів адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я), М.Саввіна (щодо ефективності адміністративних 

штрафів, І.Веремєєнка, Ю.Куразова (щодо ефективності різновидів інших 

адміністративних стягнень), Т.Коломоєць (стосовно ефективності 

адміністративного примусу), А.Шарої (стосовно ефективності принципів 

адміністративно-процедурного права) тощо. Варто звернути увагу, що праці 

представників галузевої правової науки в аспекті дослідження ефективності 

галузевих правових феноменів ґрунтуються на загальнотеоретичних 

правових положеннях щодо розуміння ефективності, що є цілком логічним і 

виправданим. Базуючись на положеннях щодо ефективності правових норм 

(наприклад, роботи І.Веремєєнка, П.Рабіновича, Н.Оніщенко, І.Самощенка), 

ефективності правового регулювання та правозастосування (наприклад 

роботи О.Петришина, О.Пашкова, В.Смороднського, Ю.Тихомирова, 

В.Денисенко, М.Белляєва, С.Жонкіна, Д.Чечота) та ефективності 

нормативно-правових актів й різного роду інших джерел права (наприклад, 

роботи В.Головченка), представники галузевої правової науки сприймають 
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багатовекторне розуміння ефективності й формують авторські підходи із 

акцентом на домінування одного із них. Як-то: 1) розгляд ефективності як 

прояв досягнення корисного для суспільства результату, суспільно-

корисного результату; 2) погляд на ефективність як на доцільність та 

обґрунтованість, а інколи й ототожнення її із ними( або ж однією із них); 3) 

ототожнення із оптимальним вирішенням конкретного правового завдання; 

4) ототожнення із оптимальним вирішенням правової мети [44, с.18]. Отже, 

можна стверджувати, що ефективність розглядається в асоціативному ряду 

поряд із обґрунтованістю, оптимальністю доцільністю, результативністю, 

ціле досягненням. І це є цілком виправданим із огляду на етимологічне 

значення самого розуміння ефективності. Ефективність адміністративно-

правового регулювання нагородної справи в Україні також варто розглядати 

саме у її асоціюванні із результативністю, оптимальністю, корисністю, 

обґрунтованістю такого регулювання. При цьому одночасно варто зазначити, 

що домінуючим для робіт представників галузевої правової науки, як, до 

речі, і теоретиків права, є розгляд ефективності у «прив’язці» до умов, 

результату, ресурсів» [44, с.14]. Якщо умови (їх ще називають «ступені» 

передбачають акцент на те, що супроводжує існування правового феномену, 

а результат ( він же іменується у деяких джерелах як «ефект») – це те, що 

чого прагне впровадження відповідного феномену (або ж його модифікація), 

тоді як ресурси висвітлюють ті витрати, які супроводжують впровадження та 

існування відповідного феномену. При цьому цілком виправданим є 

обґрунтування доцільності одночасного урахування всіх трьох критеріїв для 

розуміння сутності, призначення та змісту правового, в тому числі й 

галузевого, феномену. Всі вищезазначені положення цілком логічно 

використовувати і при аналізі ефективності адміністративно- правового 

регулювання нагородної справи і Україні.  

Почати слід із того, що таке регулювання є різновидом взагалі 

правового регулювання суспільних відносин, а отже ефективність 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин нагородної 
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справи в Україні цілком можна розглядати як різновид ефективності 

правового регулювання суспільних відносин. Ефективність правового 

регулювання прийнято розглядати як «спроможність правового регулювання 

приводити до максимально можливих позитивних результатів за рахунок 

обґрунтованих, розумних і доцільних витрат та обмежень [160, с. 146]. Хоча 

визначення й дещо перенасичене оціночними поняттями, як-то: 

«максимально можливі результати», «позитивні результати», 

«обґрунтовані», «розумні», «доцільні», одночасно ключове слово 

сполучення «спроможність… приводити… до результату» дозволяє 

погодитися із позицією вчених-теоретиків права у тому, що ефективність 

правового результату є аналогом «коефіцієнта корисності у механіці» [160, с. 

147]. Фактично можна стверджувати, що ефективність правового 

регулювання, а отже й адміністративно-правового регулювання в цілому та 

нагородної справи зокрема, варто розглядати, як і стосовно решти галузевих 

феноменів, в асоціативному ряду поряд із доцільністю, результативністю, 

ефектом, корисністю для суспільства та витратністю (в розумінні мінімізації 

такої). Можна цілком погодитися із теоретиками права у тому, що 

ефективність правового регулювання варто розглядати як «співвідношення 

між реальними результатами правового регулювання та його цілями й як 

відношення соціального результату регулювання (рівня впорядкованості 

відповідних суспільних відносин до витрат і зусиль, спрямованих на його 

досягнення» [160, с. 147]. Відповідне регулювання суспільних відносин 

нагородної справи в Україні має місце, про що свідчить значна кількість 

наявних нормативно-правових актів (нагородне законодавство України), 

проте такого стану впорядкованості, коли можна стверджувати про наявність 

визначених підстав для нагородження осіб (колективів осіб) за заслуги перед 

державою та українським народом, системи нагород, які дозволяють 

«охопити» все розмаїття заслуг осіб (колективів осіб), процедури 

нагородження, яка є прозорою, оперативної, мінімальновитратною, що 

дозволяє максимально повно використовувати ресурс нагороди (із її 
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поліфункціональним призначенням), урахувати історичний досвід й бути 

прикладом для зарубіжних нагородних практик, на жаль, поки що немає. 

Підтвердженням може і слугувати Висновок про законодавство про 

нагороди [Висновок], а також повне зниження соціального престижу 

нагороди, прагнення осіб (колективів осіб) до вчинення заслужених дії, в 

тому числі із урахуванням прикладу вже нагороджених осіб, і поява праць 

вчених-юристів із аналізом проблемних питань нагородного законодавства, 

практики його застосування та формулюванням пропозиції щодо їх усунення 

(наприклад, роботи В.Заїки, Д.Коритько, А.Майдебури, Т.Коломоєць, 

М.Титаренко тощо). Так, зокрема у висновку щодо законодавства стосовно 

державних нагород в Україні проаналізовано і подано у систематизованому 

вигляді перелік «критичних» недоліків правового регулювання відносин 

нагородної справи в Україні. До таких віднесено: а) надмірна кількість 

різновидів нагород, їх дублююче значення, що ускладнює їх сприйняття і, як 

наслідок, «переоцінка розуміння нагороди, гордості за її отримання накладає 

обмеження і стосовно нагород і стосовно осіб, яких нагороджено» [83]; б) 

лімітування дат нагородження має бути для усунення наявної «звичності» 

процедури, а не «винятковості», «надзвичайності»; в) велика кількість, 

громіздкість та розпорошеність змісту у різних формах, яка є характерною 

для правових приписів; г) багатоманіття та чисельність суб’єктів 

ініціювання, а також відсутність вимог до претендентів; д) відсутність 

унормованих обмежень щодо нагородження представників публічної влади 

;е) відсутність визначення підстав нагородження, опис їх із використанням 

оціночних понять (заслуга, особливий внесок, особливі результати тощо); є) 

відсутність засад відкликання нагород із використанням його ресурсу як 

додаткового покарання [83]. Окрім самого переліку «дефектів» ефективності 

унормування зазначених відносин, у Висновку, і це варто позитивно оцінити 

як різновид «дороговизну», подається й перелік можливих векторів їх 

усунення. А саме: оптимізація системи нагород, квотування нагород, 

кількості нагороджених та лімітування дат нагородження, систематизація 
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нагородного законодавства, визначення вимог до кандидатури для 

нагородження, обмеження щодо суб’єктів для нагородження на період 

перебування на публічній службі, деталізація стадії процедури, мінімізація 

суб’єктів нагородних процедур, визначення засад для нагородження, 

впровадження всього розмаїття методів регулювання відносин, пов’язаних із 

використанням ресурсу нагороди [83]. Фактично ці ж проблемні питання 

ефективності правового регулювання та деякі шляхи їх вирішення знайшли 

своє закріплення і у Концепції вдосконалення нагородної справі в Україні. 

Цілком можна стверджувати, що ефективність адміністративно-правового 

регулювання відповідних відносин напряму пов’язана із специфікою самого 

права, адміністративного права та його підгалузі, яким є нагородне право. 

Дійсно, певна «дефектність» такої ефективності зумовлена: по-перше, 

певним «відставанням галузевого правового регулювання від потреб 

суспільства» [160, с. 147]. Досить активні державотворчі процеси 

безпосередньо пов’язані із правотворчими процесами, появою суспільних 

відносин нового типу, які вимагають свого врегулювання за допомогою 

права. Проте поява таких відносин є досить оперативною, інколи навіть 

непередбаченою, а процедура правового регулювання (у всьому її 

стадійному багатоманітті) є дещо сповільненою, що й зумовлює певний час, 

коли суспільні відносини вже виникали; а правове регулювання їх ще не 

здійснюється. Прикладами може слугувати й внесення змін до нагородного 

законодавства щодо модифікації вищої державної нагороди й приведення її у 

відповідність до узгодження із основними символами держави. Варто 

згадати і врегулювання відносин, пов’язаних із запровадження 

відповідальності за порушення нагородного законодавства у частині 

протиправних дій стосовно нагородних знаків. Не варто забувати й 

«затягування» процедури удосконалення нагородного законодавства щодо 

окремих стадій нагородної процедури (наприклад, відмови від нагороди). 

Отже, цілком можна стверджувати, що реальний результат правового 

регулювання часто є меншим за очікуваний, а отже й ефективність – 
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далекою від стовідсотковості» [160, с. 147]. По-друге, не варто забувати і про 

сам феномен права, а тим більше адміністративного права у його сучасному 

«реформаційному» стані, його поліструктурність, що й породжує об’єктивно 

певну «проблемність», колізійність правового регулювання. Навіть не 

звертаючи увагу на наявність значної кількості суб’єктів нагородної 

процедури (особливо на стадіях ініціювання відповідної процедури, 

погодження та підготовки подання про нагородження), із певною 

специфікою їх функціонального призначення, сфери діяльності, процедури 

діяльності, цілком можна стверджувати, що об’єктивно формуються 

передумови для урізноманітнення «нагородної практики» певних суб’єктів, 

що сприяють нагородженню. Як наслідок, прояви різного ступеня 

ефективності правового врегулювання суспільних відносин на зазначених 

стадіях нагородної процедури, а отже й нагородної справи в цілому. Дещо 

специфічними є й прояви правового врегулювання відносин позбавлення 

нагород, відмови від нагороди, нагородного правонаступництва тощо. 

Виявлення відповідних проблем, а також внесення відповідних змін та 

доповнень до законодавства пов’язане із певними витратами часу, кадрових 

зусиль тощо, що безперечно не може не впливати на ефективність такого 

регулювання. І в даному випадку логічно було-б згадати про поширену ідею 

систематизації нагородного законодавства, в тому числі й «левову» частину 

якого формує адміністративне законодавство, що, на відміну від процедури 

розробки і прийняття окремих законодавчих актів вимагає набагато більше 

витрат і часу і кадрових ресурсів тощо. Тим більше, коли мова йде про 

новаційнність такої діяльності саме стосовно врегулювання відносин 

нагородної справи в Україні. Певний вплив на правове регулювання, а 

точніше на його ефективність, у нагородній сфері справляє не лише сам факт 

наявності нормативно-правового акту, а його якість. Якщо в Україні 

впроваджено розмаїття нагород для відзначення заслуг осіб (колективів осіб) 

перед державою та українським народом, і цей факт варто позитивно 

оцінити й розраховувати на те, що ефективність буде високою щодо 
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врегулювання суспільних відносин щодо видового розмаїття нагород, 

обрання конкретного різновиду для реагування на заслугу. Проте надмірна 

кількість «дублюючих» нагород навпаки ускладнює ефективність такого 

регулювання. Отже, важливо «якісно» врегулювати відносини, 

розраховуючи на ефективність останнього, використовуючи наявні ресурси. 

По-третє, не можна ефективність правового регулювання суспільних 

відносин у будь-якій сфері, в тому числі й нагородній сфері, розглядати в 

аспекті «відірваності» від суб’єктів таких відносин, рівня їх правової 

свідомості, правової культури. При цьому важливо зазначити, що це 

положення поширюється на всіх суб’єктів нагородної сфери (ініціаторів, 

суб’єктів, що сприяють, осіб, щодо яких здійснюється нагородження, тощо). 

Саме від цього буде залежати ефективність правового регулювання відносин 

в аспекті сприйняття нагороди як вищого прояву відзначення заслуг особи 

(колективу осіб), ініціювання нагородження за заслуги (а не за правомірні дії 

у процесі виконання своїх посадових обов’язків), опрацювання клопотання 

про нагородження із з’ясуванням, оцінкою всієї доказової бази, усунення 

передумов для суб’єктивного ставлення, своєчасного реагування на заслуги, 

відповідного адекватного реагування на заслуги тощо. Саме тому 

«суб’єктивним чинником ефективності правового регулювання є 

професійний рівень посадових осіб органів публічної влади, їхні морально-

психологічні якості, компетентність тощо» [160, с.147]. З урахуванням 

важливої ролі та багатоманіття таких суб’єктів на всіх стадіях нагородної 

процедури, цілком можна погодитися із важливістю цього аспекту правового 

регулювання та його ефективності. Все це знаходить своє підтвердження і у 

Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні [57]. У Концепції 

зокрема передбачено як «дефект» такого регулювання - факт суб’єктивізму, 

допущені керівниками відповідних суб’єктів-ініціаторів процедури, 

наслідком чого є недовіра до них з боку громадськості, до об’єктивності 

оцінки заслуг кандидата (п. 2 Концепції), превалювання серед нагороджених 

керівників органів державної влади (п. 2 Концепції), закритість процедури 
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для громадськості (п. 2 Концепції), а отже векторами їх подолання для 

підвищення ефективності регулювання може бути: а) широке залучення до 

роботи суб’єктів-ініціаторів нагородження громадськості; б) ротація складу 

«спеціального» суб’єкту, що сприяє нагородженню; в) підвищення рівня 

правової предметної обізнаності суб’єктів, дотичних до нагородної справи; 

г) широка загальнодержавна правопросвітницька тематична діяльність; д) 

узагальнення результатів нагородної практики та їх опублікування; е) 

широка тематична інформаційна політика [57]. Складність полягає у тому 

що ефективність правового регулювання, зокрема адміністративно-

правового регулювання нагородної справи в Україні, пов’язана із участю у 

зазначеному процесі різних суб’єктів. Якщо впровадження нагород 

пов’язане із моносуб’єктом, тоді як застосування (насамперед, на перших 

двох стадіях нагородної процедури) із множинністю таких суб’єктів, їх 

професійною та правовою культурою, компетентністю тощо. Й саме 

різноманітність засад їх діяльності у численних різних нормативно-правових 

актах дещо ускладнює відповідне правове регулювання, знижує його 

ефективність за рахунок можливості «впливу» різного підходу до 

врегулювання засади діяльності суб’єктів таких правовідносин. Окрім того, 

чисельність нагородного законодавства (наприклад акти щодо різновидів 

нагород) зумовлює різноваріативність врегулювання засад використання 

ресурсу окремих різновидів таких нагород. Так, положення про державні 

премії прийнятті були у різні періоди й у різному ступені деталізації 

врегульовують засади їх використання, зумовлюючи наявність прогалин, 

колізій. Окрім дублювання деяких, як правило узагальнених положень, акти, 

на жаль, не містять типові приписи та правила поведінки щодо 

максимального використання ресурсу конкретного виду нагороди, що не 

дозволяє у повному обсязі «розкрити» її унікальність, а отже і знижує 

ефективність правового регулювання відносин. Не варто забувати й про 

процеси оптимізації суб’єктів публічної адміністрації в Україні в сучасних 

умовах трансформації, пов’язані із реорганізацією їх структур, 
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перерозподілом повноважень, оновленням (не завжди уніфікованим) засад їх 

діяльності. Більше того, саме завдяки своєрідності врегулювання засад 

використання різних нагород у різних нормативно-правових актах 

ускладнюється адміністративно-правове регулювання в цілому як стосовно 

державних премій у підсистемі відповідних нагород, так і в інших 

підсистемах – стосовно почесних звань, орденів, медалей тощо. Нажаль, 

несвоєчасним є й врегулювання засад негативного реагування на порушення 

нагородного законодавства з використанням ресурсу адміністративної 

відповідальності. Підтвердженням цього можуть слугувати результати 

вітчизняної законотворчості щодо доповнень та змін до КпАП України за 

порушення відповідних положень нагородного законодавства, які були 

прийняті лише через багато років після прийняття самих правил поведінки 

щодо поводження із державними нагородами. Не варто забувати й про 

«насичення» нагородного законодавства оціночними поняттями, що також 

ускладнює адміністративно-правове регулювання відповідних відносин 

(наприклад, стосовно повноважень суб’єктів публічної адміністрації щодо 

з’ясування наявності чи відсутності заслуг особи й підготовки подання про 

нагородження її). Не варто забувати й про підзаконний рівень правового, 

зокрема адміністративно-правового регулювання відповідних відносин 

стосовно особливостей регламентації відповідних відносини щодо різних 

нагород, повноважень суб’єктів, що сприяють, саме із акцентом на 

специфіку сфери їх діяльності. Множинність суб’єктів, як наслідок, 

множинність актів і наслідок всього цього – ускладнене регулювання 

відносин в цілому, а отже й зниження ефективності такого регулювання.  

Питання ефективності будь-якого галузевого, міжгалузевого 

правового регулювання в цілому, в тому числі адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи в Україні, варто розглядати із акцентом на 

засади такого регулювання, дотримання яких й впливає на неї. Такими 

засадами прийнято вважати «принципи правового регулювання» [160, с. 

147], які фактично й «моделюють» Ефективність такого регулювання. До 
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таких принципів теоретики права, а їх положення цілком логічно й 

обґрунтовано можна використовувати для аналізу адміністративно-

правового регулювання взагалі та нагородної справи зокрема, відносять: 

доцільність, адекватність, збалансованість, передбачуваність, прозорість і 

врахування громадської думки [160, с. 147-148]. Спробуємо їх 

проаналізувати. Так, наприклад, доцільність передбачає собою потребу, 

необхідність регулювання відповідних відносин. З огляду на специфіку 

ресурсу, функціонального призначення нагороди, цілком необхідним є 

правове регулювання відносин, пов’язаних із впровадженням, 

використанням нагород та із гарантуванням нагородження. Враховуючи 

важливу роль суб’єктів публічної адміністрації у відповідних відносинах, 

процедурний аспект використання ресурсу нагороди, гарантування 

нагородження, в наявності потреба саме в адміністративно-правовому 

регулюванні всіх відносин для забезпечення легальності використання 

відповідного засобу реагування з боку держави на заслуги особи( колективу 

осіб) перед державою та українським народом. При цьому в наявності 

потреба врегулювання не лише відносин, пов’язаних із розмаїттям таких 

нагород та їх відповідності розмаїттю заслуг осіб( колективів осіб), а й 

відносин, пов’язаних із забезпеченнями своєчасності, прозорості, 

адекватності зазначеного реагування з боку всіх суб’єктів публічної 

адміністрації задля досягнення єдиної мети. 

Адекватність правового регулювання пов’язана насамперед із 

методами, типами, способами такого регулювання, «жорстокістю» такого 

регулювання. Звертаючи увагу на те, що нагорода представляє собою вид 

заохочення, переконання, позитивного впливу з боку держави, варто 

зазначити, що врегулювання відповідних відносин пов’язане із поєднанням 

(комбінуванням) способів, методів правового і зокрема адміністративно-

правового регулювання. Стосовно моделей поведінки суб’єктів публічної 

адміністрації їх врегулювання здійснюється із максимальним використанням 

зобов’язань. Стосовно моделей поведінки інших суб’єктів, що сприяють 
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нагородженню, для них передбачені й дозволили ( наприклад, для 

громадських об’єднань, засобів масової інформації).З огляду на особливість 

адміністративного права, цілком логічно вести мову і про використання 

заборон при врегулюванні відносин нагородної справи в Україні. 

Враховуючи специфіку предмету адміністративно-правового регулювання 

зазначених відносин, безперечно домінуючим все ж є імперативно-правові 

норми, а отже зобов’язальні методи (щодо обов’язків на певних стадіях 

нагородної процедури, додержання визначених строків, послідовності дій, 

фіксування результатів й прийняття актів тощо). Щоправда, з огляду на те, 

що це все ж таки сфера адміністративно-правового регулювання, в наявності 

й підстави для диспозитивних проявів регулювання, для дозволів 

(наприклад, стосовно відмови від нагороди). Тим не менш, саме розмаїття 

нагородних відносин та закріплення засад їх регулювання у різних 

нормативно-правових актах істотно ускладнює в цілому таке регулювання, 

залишає певні «прогалини» в адекватності такого регулювання. Дійсно, це 

сфера «позитивного» врегулювання, проте це все ж таки відносини, 

пов’язані не просто із заохоченням, переконанням, а саме вищою формою їх 

прояву, пов’язаною із зміною правового статусу нагородженого, із певними 

пільгами, виплатами тощо. Саме тому все ж таки домінуючим варто вважати 

зобов’язальний тип регулювання (щодо процедури, розмаїття, гарантування), 

хоча для забезпечення громадського контролю – дозвільний тип 

регулювання. В цілому визнати відповідне регулювання нагородної справи в 

Україні адекватним визнати можна, хоча все ж таки слід зробити уточнення 

– « в цілому адекватне», бо щодо окремих його аспектів в наявності 

«дефекти» (наприклад, щодо ініціювання нагородження, дублювання 

положень щодо різновидів нагород, погодження клопотання про 

нагородження тощо). 

Розгляд відповідного регулювання буде неповним без акценту на 

урахування співвідношення, співмірності, балансу інтересів суб’єктів 

відповідних правовідносин. Насамперед слід стверджувати, що нагородні 
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правовідносини входять до сфери публічно-правового регулювання, а отже 

безпосередньо пов’язані із публічним інтересом і це цілком зрозуміло, коли 

мова йде про заслуги перед державою, перед українським народом, 

використання полі структурного, багатофункціонального ресурсу нагороди. 

Одночасно, варто стверджувати, що врегулювання відповідних відносин 

пов’язані й із інтересами осіб (колективів), заслуги яких відзначаються. Саме 

тому адміністративно-правове регулювання відносин нагородної справи в 

Україні пов’язані із поєднанням, балансом публічного та приватних 

інтересів. Стосовно врегулювання із орієнтацією на забезпечення реалізації 

та захисту публічного інтересу в цілому ситуація є задовільною( моделі 

поведінки, важелі впливу, заходи примусу для забезпечення дотримання 

тощо). Проте в аспекті врегулювання відносин з акцентом на приватний 

інтерес осіб в наявності певні «дефекти» (не є обов’язковою участь на 

багатьох стадіях процедури, не врегульовано засади волевиявлення під час і 

після прийняття акту про нагородження, немає обов’язку суб’єкта публічної 

адміністрації ініціювати клопотання про нагородження, в тому числі й у 

зв’язку із відсутністю визначення заслуг тощо). Сфера нагородної справи все 

ж таки є сферою публічних правовідносин, що й передбачає певне 

«домінування» у співвідношенні інтересів саме публічного, хоча й 

присутність приватного інтересу також має місце. Нагородна процедура є 

різновидом втручальної адміністративної процедури, що знову ж таки 

підтверджує відповідне співвідношення.  

Однією із засад адміністративно-правового регулювання нагородної 

справи в Україні варто розглядати як таку, що впливає на його ефективність, 

й передбачуваність, тобто певну послідовність регулювання, спрямованість 

певній меті, що й дозволяє планувати певну діяльність [160, с. 148]. На жаль, 

на відміну від зарубіжних аналогів, національне нагородне законодавство не 

містить «фільтрів» для планування відповідної діяльності, як наслідок, - вона 

все ж таки є «більш інформованою», «більш імпульсивною», про що і 

зазначено у Висновку щодо законодавства про державні нагороди [83].Так, 
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зокрема, на відміну від «жорсткої» моделі врегулювання нагородних 

відносин у Великій Британії, Італії, Франції із «прив’язаною» до ліміту 

нагород на рік та визначенням дат нагородження, планування діяльності 

яких із застосуванням законодавства й у разі потреби його удосконаленням, 

є зрозумілим, очевидним, в Україні елементи планування «розмиті» саме 

завдяки відсутності таких «стабілізуючих фільтрів». Саме тому має місце так 

званий поточний характер плановості у врегулюванні зазначених відносин, 

що, на жаль, є менш ефективним, результативним й обґрунтовує можливість 

все ж таки запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн у вирішенні 

відповідного питання. Стосовно державних премій як виду нагород певна 

передбачуваність присутня як щодо щорічності, так і чітко визначених 

строків для використання їх ресурсу, натомість стосовно решти нагород про 

певну передбачуваність мову вести неможна. Стосовно нагородної 

процедури також передбачуваність майже узагальнена, лише стосовно 

виконання акту про нагородження передбачуваність є визначеною, в тому 

числі й щодо нагородного правонаступництва та відповідальності за 

порушення нагородного законодавства.  

Одночасно впровадження кількісних квот нагородження, «тяжіння» 

до визначених дат нагородження сприяло б максимальній передбачуваності 

як самої нагородної діяльності, так і гарантування нагородження й 

формування нагородної практики, а отже й нагородної політики та 

нагородної системи в цілому. Додатково слід зазначити, що прийняття 

Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні передбачає певну 

передбачуваність нормотворення у зазначеній сфері відносин та визначення 

базових векторів такого врегулювання. Цікавим є структурування напрямків 

вдосконалення нагородної справи в Україні, задля практичної реалізації 

Концепції, з виділенням «базових» блоків таких: а) вдосконалення 

законодавства; б)моніторинг його застосування; в) консультативна-допомога 

суб’єктом нагородних правовідносин із її організаційним забезпеченням; г) 

результативність за рахунок прозорості, інформативності, відкритості, 
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визначеності нагородної справи, її правових засад (п.6 Концепції). Важливо, 

що загальнотеоретичні положення, пов’язані із метою, результатом і 

ресурсами знайшли своє закріплення у Концепції (п.п.2-6 Концепції), хоча за 

умови «дефектності» передумов для її практичної реалізації ще не 

забезпечили наявність практичних наочних прикладів.  

І, нарешті, прозорість та урахування громадської думки, як засада 

адміністративно-правового регулювання відносин нагородної справи в 

Україні, що фактично має комплексний зміст, бо передбачає певну 

«відкритість» дій органів публічної адміністрації, обговорення проектів 

актів, реагування на звернення, доведення до відома громадськості актів, 

узагальнення практики правозастосування. Знову ж таки в цілому можна 

вести мову про дотримання цієї засади, оскільки нормативно-правові акти, 

покликані регулювати зазначені відносини, доведені до відома 

громадськості, проміжні акти за результатами дій суб’єктів публічної 

адміністрації підлягають обговоренню( в тому числі й фаховою спільнотою – 

для державних премій, громадськістю – для решти нагород, хоча можна було 

б посилити засади прозорості), обговорюються будь- які звернення щодо 

різних аспектів нагородної процедури, фінальний акт про нагородження 

доводиться до відома громадськості, процедура «наповнена» ознаками 

урочистості, тощо [161, с. 131]. Щоправда, в умовах діджиталізації 

публічного адміністрування доцільним вбачається все ж посилення засад 

прозорості, залучення громадськості( максимально широкого кола з 

урахуванням особливості ресурсу самої нагороди) до адміністративно-

правового регулювання відповідних відносин (у сфері діяльності всіх 

суб’єктів публічної адміністрації у різних сегментах її). Отже, узагальнюючи 

все вищезазначене, можна констатувати, що в цілому засади 

адміністративно-правового регулювання нагородної справив Україні 

дотримані, що певним чином впливає на її ефективність. Однак, 

«дефектність» деяких із них , насамперед, адекватності, передбачуваності та 

прозорості вплинула на ефективність відповідного регулювання, дещо 
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знизивши її, негативно вплинувши і на соціальну значимість предмету 

регулювання й використання його ресурсу. Що у свою чергу з необхідністю 

зумовлює потребу усунення «дефектності» й удосконалення як 

адміністративно-правового регулювання зазначеної сфери відносин, так і 

його результату. 

 Ефективність адміністративно-правового регулювання нагородної 

справи в Україні варто розглядати й із акцентом уваги на її критерії, 

показники та умови. Одразу ж варто зазначити, що й до цього часу у 

вітчизняній правовій науці немає єдності підходів щодо їх розуміння. Як 

наслідок в наявності кілька базових підходів, які охоплюють позиції вчених-

адміністративістів, від ототожнення їх між собою (наприклад, роботи 

О.Наташева) й до їх розмежування із визнанням унікального ресурсу й 

важливості для вищезазначеної ефективності (більшість вчених є 

прибічниками цього напрямку, наприклад, робот М.Саввіна, І.Веремєєнка, 

Т.Коломоєць, І.Болокан, Г. Сарибаєвої, А.Шарої, Ю.Куразова, 

Ю.Пирожкової тощо). Варто також підтримати прихильників другого 

наукового напрямку й розглядати: умови ефективності адміністративно-

правового регулювання нагородної справи як «обставини, що сприяють», 

такому регулюванню [77, с. 22], враховують особливість сфери та 

забезпечують її результативність [44, с. 19], [162, с.14]; критерії як «міру 

співвідношення» мета-результат-витрати» [77, с. 23], кількісного та якісного 

співвідношення їх [44, с. 19], [162, с. 14]; показники як «докази дієвості» [77, 

с. 22], «наочні кількісні параметри дієвості» [44, с. 19], [162, с.14]. 

Важливо чітко усвідомлювати, що ефективність адміністративно-

правового регулювання відповідних відносин безперечно залежить від тих 

умов , в яких воно відбувається. Варто звернути увагу на те, що відповідне 

законодавство формувалося протягом тривалого часу, «мозаїчно», що 

підтверджують дати прийняття різних актів, при цьому певна систематизація 

у врегулюванні, на жаль, відсутня. Не варто забувати і про політичні 

процеси, які впливають на формування засад такого регулювання( 
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«клаптикове моделювання»), що й зумовлює дублювання положень й 

одночасно прогалини та колізії. Наявність оціночних положень є 

характерною для актів, прийнятих у різні історичні періоди й відсутність 

будь-яких спроб їх визначення. Не слід оминати увагою й певне 

«гальмування» або ж точніше затягування процесу удосконалення засад 

відповідного правового регулювання суспільних відносин. Не зважаючи на 

прийняття Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні у 2005 

році, вона вже протягом досить тривалого часу так і не реалізована. Як, до 

речі, й засади нагородної процедури у рамках уніфікації адміністративно-

процедурних правових засад. Саме тому цілком логічно, доцільно і умови і 

критерії і показники ефективності відповідного правового регулювання 

нагородної справи в Україні розглядати в їх політичному, соціальному, 

економічному( бо все ж таки певну зміну правового статусу особи 

(колективу осіб) передбачають, певні ресурси також навіть на розробку 

проектів нормативно-правових актів, на узагальнення нагородної практики), 

психологічному( сприйняття ресурсу нагороди, готовність до його 

використання, усунення передумов для зловживань готовність урахувати 

досвід тощо) аспектах. Критерії ефективності в аспекті співвідношення 

«мети-результату - витрат» все ж таки варто розглядати із акцентом на 

визначеність цільового спрямування такого регулювання задля забезпечення 

прозорого, визначеного, уніфікованого, гарантованого результату у вигляді 

систематизаційного (бажаного кодифікованого у подальшій перспективі) 

акті або ж удосконаленого чинного матеріального законодавства та 

систематизованого процедурного законодавства, покликаного регулювати 

відповідні відносини, із мінімізацією витрат часу, кадрових ресурсів, 

матеріально-технічних ресурсів. Задля забезпечення ефективного 

адміністративно-правового регулювання відносин нагородної справи варто 

не витрачати ресурси на деталізацію всього розмаїття актів, а напевно, 

витративши ресурси, все ж таки кодифікувати нагородне законодавство, 

забезпечивши стабільність, дієвість, прозорість, визначеність такого 
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регулювання. І, безперечно, аналогічним має бути і розгляд показників такої 

ефективності (не лише нагородних актів, а й оскаржень проміжних актів, 

скасувань, поновлень тощо). На жаль, значна кількість актів про 

нагородження, ініційована різними суб’єктами, як зазначається у Висновку, 

не відображає реальний стан справ із регулюванням відносин та 

використанням ресурсу нагород. «Надмірне» - саме такий термін 

використовується для позначення кількісних показників застосування 

нагородного законодавства, що сприймається неодночасно у суспільстві, а 

отже й впливає на сприйняття нагороди, її феномену, престижності й 

актуалізує питання оптимізації кількісних показників різновидів нагород. 

Аналогічна ситуація й із суб’єктами, що ініціюють, погоджують, а отже 

сприяють нагородженню, узагальнений аналіз діяльності яких свідчить про 

різні підходи у їх діяльності, про «нерівномірність» навантаження ними 

нагородної практики. Відповідні показники напряму пов’язані й із 

відсутністю кількісних обмежень, визначень дат нагородження, що є 

характерним для законодавства зарубіжних країн, а отже й про знижену 

ефективність відповідного регулювання суспільних відносин. «Зв'язок» 

кількісних показників напряму поєднує результат врегулювання й проблему, 

колізію, прогалину регулювання. На жаль, систематизовані проблемні 

питання такого правового регулювання, об’єднані у Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні, а також проаналізовані у 

Висновку щодо законодавства про державні нагороди, так і залишаються до 

цього часу лише сформульованими, а нереалізованими у результати право 

творення. Всі ці елементи ефективності варто аналізувати із акцентом на їх 

умовний поділ на об’єктивні, тобто, ті, що не залежать від волевиявлення 

суб’єктів правотворчості та інших суб’єктів правовідносин( наприклад, 

громадськість, яка може впливати шляхом обговорення, ініціювання, 

контролю тощо), а отже які об’єктивно зумовлюють такі умови, критерії, а 

отже і показники, та суб’єктивні, які навпаки залежать від волевиявлення 

зазначених суб’єктів (запозичення досвіду, гальмування процесу тощо). 
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Одночасно ефективність відповідного регулювання в аспекті зазначених 

елементів варто розглядати й із розподілом останніх на ті, що безпосередньо 

пов’язані із нагородою як різновидом заходу переконання, заохочення (щодо 

оптимізації розмаїття, усунення дублювання, визнання ієрархічності тощо), 

які пов’язані із суб’єктами відповідних правовідносин ( оптимізація їх 

кількості, визначення правового статусу, моделей взаємовідносин, 

системний аспект), які пов’язані із нагородною процедурою ( стадійність, 

забезпеченість, уніфікація тощо), ті, що пов’язані із гарантуванням існування 

нагородної справи. 

Варто звернути увагу на потребу розгляду умов, критеріїв та 

показників ефективності адміністративно-правового регулювання як 

елементів системного аналізу такої ефективності, які перебувають у зв’язках 

між собою, впливають один на одного й формують унікальність ресурсу 

ефективності в цілому. Одночасно «дефектність» одного із елементів 

впливає й на ресурс ефективності в цілому, на зв'язок між ними, 

обумовлюючи нагальну потребу їх модифікації. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна запропонувати 

авторське визначення ефективності адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні як відносні показники врегулювання відносин 

впровадження, застосування та гарантування нагородження осіб(колективів 

осіб) за заслуги перед державою, українським народом, зумовлені певними 

політичними, соціально- економічними та іншими обставинами, з 

найменшими витратами часу й ресурсів. Важливо ефективність розглядати 

саме у поєднанні її трьох елементів – ефекту (результату, умов та 

мінімізованих витрат. Ефективність варто розглядати в аспекті 

виокремлення: умов (те, що сприяє, обумовлює, зумовлює), критеріїв 

(співвідношення «мета-результат-ресурси»), показників («доказів дієвості», 

наочних кількісних параметрів), із їх умовних групуванням на : суб’єктивні 

та об’єктивні ; пов’язані із нагородою, пов’язані із суб’єктами нагородної 

справи, пов’язані із нагородною процедурою, пов’язані із гарантуванням 
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нагородної справи. Саме таке їх розуміння та їх системний аналіз варто 

вважати «базовим» для формулювання пропозицій щодо удосконалення 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в 

Україні.  

 

 

 

4.2 Правосвідомість суб’єктів правовідносин як умова 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної 

справи 

 

 

Аналіз «базового» нормативно-правового акту, який фактично фіксує 

засади оновлення правового регулювання нагородної справи, а саме 

Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні, схваленої Указом 

Президента України від 18.08.2005 р. № 1177/2005 дозволяє з упевненістю 

виокремити «блок» положень, безпосередньо пов’язаних із суб’єктами 

нагородних правовідносин, із сприйняття ними положень нагородного 

законодавства, ставлення до нього, до ресурсу нагородної справи в цілому. 

Так, зокрема, пункт 2 «Основні проблеми реалізації державної нагородної 

політики», поміж іншого, передбачає основні проблеми, безпосередньо є 

пов’язаними із: «необ’єктивною оцінкою… заслуг відзначених нагородами 

осіб», «не відповідністю нагороджених реальним показником економічного, 

соціального розвитку держави», «масовим відзначенням осіб з нагороди 

різних дат адміністративно -територіальних одиниць», «нагородженням без 

нагородження та обговорення у встановленому законодавством порядку», «із 

недотриманням послідовності, ієрархічності відзначення», «фактами 

суб’єктивізму» у діяльності уповноважених осіб у сфері нагородної справи, 

що у свою чергу, «посилює недовіру до органів публічної влади», «ставить 

під сумнів об’єктивність оцінювання заслуг особи», «унеможливлює 
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зловживання та корупцію» [57]. Більше того зазначені проблеми також 

пов’язані із «непрозорістю та нагородної процедури» [57]. Що у свою чергу 

цілком об’єктивно зумовили підґрунтя для формулювання у цьому ж 

документі положень щодо можливих шляхів вирішення цих проблем, а саме: 

«удосконалення правового регулювання нагородної справи… з метою 

забезпечення прозорості та відкритості нагородного процесу», «з метою 

підвищення престижу нагород у суспільстві» (п.п.1 п.4), «посилення 

відповідальності за порушення законодавства про державні нагороди» 

(п.п.1п.4), «удосконалення організації діяльності спеціалізованого органу, 

перегляд його складу, запровадження періодичної ротації членів» (п.п.2 п.4), 

«запровадження прозорого механізму відзначення кількості осіб, які можуть 

бути кандидатами», «поліпшення роботи з питань підтвердження фактів 

відзначення нагородами», «розширення практики проведення семінарів та 

інших заходів для підвищення кваліфікації працівників підрозділів…, які 

здійснюють дії з питань нагородження» (п.п.2 п.4), «…організувати 

систематичне глибоке вивчення вітчизняної та зарубіжної нагородної 

політики» (п.3), «започаткувати всебічно інформування громадськості…», 

«організувати широке висвітлення у засобах масової інформації… з питань 

нагородний справи», «організувати пересувні виставки нагород для 

експонування… регулярне оновлення… інформації про нагороди, нагородну 

політику та заходи з її реалізації» (п.3), «забезпечити гласне висунення 

кандидатури…, проходження пропозиції…», «оперативно інформувати 

громадськість…» (п.4). Отже, їх аналіз свідчить про цілий комплекс заходів, 

безпосередньо орієнтованих саме на суб’єктів нагородних правовідносин, на 

суб’єктів адміністративних правовідносин у сфері нагородної справи, щодо 

їх знань, уявлень, переживань, безпосередньо пов’язаних із нагородною 

справою. Як проблемні аспекти, так і перспективні заходи умовно 

розподілені залежно від суб’єктів правовідносин на: тих, що пов’язані із 

спеціально уповноваженими особами, наділеними відповідними 

повноваженнями (на різних стадіях) щодо нагородної справи (погодження, 
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попередньої експертизи, прийняття проміжного акту, сприяння у будь-який 

спосіб нагородженню тощо), а також тих, що такими повноваженнями не 

наділені, а отже можуть бути безпосередньо залученими до процедури як 

зацікавлені особи (претенденти на нагородження), або ж бути не 

зацікавленими безпосередньо (громадськість). І дуже важливо у цьому 

аспекті вести мову про правову свідомість перших та правову свідомість 

других (як спеціальних, так і загальних суб’єктів). Одночасно аналіз 

вищезазначених положень Концепції свідчить про те, що і проблеми, які 

існують у нагородній справі та врегулюванні її засад, і перспективні заходи 

щодо їх усунення умовно розподілені на: ті, що пов’язані із уявленнями, 

знаннями, переконаннями, ідеями стосовно нагородної справи та її правових 

засад, та ті, що пов’язані із психологічним сприйняттям, переживанням, 

емоціями стосовно феномену нагороди як реакції на заслуги особи 

(колективу осіб) перед державою та суспільством, нагородної процедури, 

нагородної політики в цілому. А отже, мова практично йде про поєднання 

цих двох аспектів, безпосередньо пов’язаних із суб’єктами правовідносини, 

які виникають стосовно нагородної справи, якими фактично є психологічний 

(емоційний) та ідеологічний аспекти. Вони безпосередньо пов’язані саме із 

прийняттям саме правового врегулювання нагородовстановлення та 

нагородозастосування, а отже це є не просто психологічний та ідеологічний 

аспекти одного феномену, а правовим психологічним та правовим 

ідеологічним аспектом одного феномену стосовно нагородної справи. Таким 

феноменом є правова свідомість як поєднання двох вищезазначених 

складових. Саме цей феномен істотно впливає на ефективність регулювання 

відносин нагородної справи, в тому числі й із використанням норм 

адміністративного права, відіграючи роль умови такої ефективності. Більше 

того, його «прив’язка» до суб’єктів правовідносин зумовлює можливість 

визнання її в якості з суб’єктивної (такої що залежить від суб’єктів 

правовідносин) умови ефективності регулювання (і на рівні прийняття актів, 
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які містять норми права, і на рівні правозастосовних актів - актів про 

нагородження). 

Традиційно у правовій науці правова свідомість розглядається як 

«сукупність ідей, теорії, цінностей та ідеалів, емоцій, почуттів та правових 

настанов, за посередництвом яких відображається правова дійсність, 

формується ставлення до права та юридичної практики, ціннісна орієнтація 

щодо правової поведінки, бачення перспектив і напрямків розвитку правової 

системи» [160, с. 153] , як «система відображення правової дійсності у 

поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, ухвалення людей про право, його 

місце та роль щодо забезпечення свободи слова, інших загальнолюдських 

цінностей» [163, с. 164] , як «барометр суспільного життя, що відображає 

частоту застосування чи порушення того чи іншого закону» [164, с. 59-60]. 

Як бачимо, комплексне поняття, яке охоплює різнопорядкові складові. Як 

наслідок, традиційно в якості складових правосвідомості виокремлюється 

правова психологія та правова ідеологія. Якщо перша – це «сукупність 

емоцій, почуттів, переживань і настанов з приводу права, окремих правових 

явищ, процесів» [160, с. 154], тоді як друга – це «сукупність ідей, принципів, 

теорії та концепції, що в систематизованій формі відображають і оцінюють 

правову дійсність, а також сприяють її розвитку у визначеному напрямі» 

[160, с. 155]. Все це у повній мірі має відношення і до сфери нагородної 

справи та її правового регулювання. Емоції, почуття, переживання щодо 

дієвості, престижу нагороди, адекватності її різновидів щодо здобутків та 

заслуг осіб (колективів осіб), щодо прозорості, послідовності, 

обґрунтованості нагородної процедури, ресурсного забезпечення нагороди, 

захищеності нагороди та нагороджених – це прояв психології, особливістю 

якої є те, що вона «містить елементи несвідомого( ініціативного), що 

зумовлено фактами навколишнього середовища (практики 

нагородозастосування, висвітлення її у засобах масової інформації, залучені 

громадськості до нагородної процедури тощо) [160, с. 155]. І саме тому дуже 

важливо пам’ятати про нагородні традиції як прояв сталих елементів 
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правової психології та про правові емоції, почуття, хвилювання (пов’язані із 

запровадженням нових нагород порушеннями засад нагородної процедури, 

неадекватним оцінюванням заслуг перед державою та суспільством, 

несвоєчасним нагородженням тощо) як прояв динамічних елементів тієї ж 

свідомості. Більше того, варто чітко усвідомлювати те, що у 

правовідносинах беруть участь як перелічені особи (в тому числі ті, які 

мають заслуги, й ті, хто таких не мають, проте є ініціаторами або ж беруть 

участь як особа, що сприяє нагородженню, тощо), так і представники 

публічної влади, наділені повноваженнями у сфері нагородної справи, й їх 

почуття, емоції можуть бути різними. І тут можна згадати про те, що може 

мати місце спеціальна (професійна) правова свідомість та її складові, 

буденна, наукова свідомість та відповідні її складові. Дуже важливо 

пам’ятати, що носієм правосвідомості в цілому є індивід, а останні є 

різними, а отже й різними будуть відображення правової дійсності, 

праворозуміння й самореалізація поведінки особи (колективу осіб) – як 

спеціального суб’єкту нагородних правовідносин, так і особи, яка має 

заслуги перед державою чи суспільством або ж залученням до нагородної 

процедури. 

Проте, правову свідомість суб’єктів нагородних правовідносин не 

варто розглядати лише у «прив’язці» до емоцій, почуттів (сприйняття 

нагородної практики, нагородної політики, ставлення до нагороди, її 

престижу тощо), але й враховувати «стабільну» складову правосвідомості, 

яка пов’язана із ідеями, концепціями, теоріями, які відображають і оцінюють 

стан справ у правовому регулюванні відносин в цілому та нагородної справи 

зокрема (в тому числі й із використанням норм адміністративного права). 

Варто звернути увагу на те, що саме наявність цієї складової правосвідомості 

дозволяє накопичити знання про нагородну справу, про засади її 

регулювання, сприйнятність її в умовах сьогодення, узгодженість її із 

нагородною європейською та світовою практикою, виділити певну генезу 

формування нагородної справи, нагородної практики, нагородної політики. 



318 

Це у подальшому дозволяє визначити цінність нагороди як засобу 

реагування на заслужену поведінку особи (колективу осіб), її відмінність від  

заохочень, стимулів, її престижність. Як наслідок, це слугує підставою для 

оцінки стану відповідності існуючого нагородного законодавства нагальним 

потребам використання ресурсу нагороди, виявлення його дефектів. На це 

впливає також й модифікація загальних засад правового регулювання 

суспільних відносин – визнання людиноцентриського спрямування 

правового регулювання, запровадження європейських стандартів 

врегулювання відносин тощо. Це у свою чергу зумовлює потребу активізації 

суб’єктів нагородних правовідносин не тільки до моделювання своєї 

поведінки, а й визначення можливих змін з різним ступенем «гостроти» 

таких змін, формулювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення 

нагородної справи, із переглядом її правових засад, в тому числі й із 

нормами адміністративного права (розробка Концепції, визначення 

ресурсного забезпечення щодо її окремих складових, ймовірні поточні та 

фінальні результати). Це свідчить про виконання правовою свідомістю 

цілого колективу функцій, серед яких: гносеологічна, оціночна (оцінна), 

результативна [160, с. 155-156]. Доцільним вбачається зосередження уваги 

на активному залученні до відповідного процесу вчених-юристів для 

формування ґрунтовного сучасного наукового базису стосовно ресурсу 

нагородної справи, правового її регулювання для використання її в процесі 

сучасної нагородотворчості. Формування такого базису неможливе без 

формування теорії нагородного права та з’ясування ролі і місця останнього у 

системі права України з огляду на докорінні зміни у правовій науці з цього 

питання. Активна просвітницька робота (і у цьому варто підтримати 

розробників Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні) 

сприятиме підвищенню правосвідомості суб’єктів нагородних 

правовідносин. При цьому варто додатково зробити акцент і на 

правосвідомості спеціальних суб’єктів цих правовідносин (спеціальні 

навчальні програми, онлайн-ресурси, узагальнення нагородної практики, 
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рейдові перевірки тощо), з урахуванням їх особливої ролі у цих відносинах. 

Не менш важливу роль відіграють й деліктні норми, в тому числі й 

адміністративно-деліктні норми, покликані закріпити адекватні заходи 

забезпечення дотримання правових приписів у нагородній справі та сприяти 

усвідомленню громадськістю реальності їх ресурсу. Саме тому доцільно 

вбачається виокремлення у зазначених інформаційних, просвітницьких та 

спеціалізованих тематичних заходах окремих блоків (модулів, складових), 

безпосередньо присвячених деліктному регулюванню відносин нагородної 

справи в Україні. Важливо забезпечити розуміння й впевненість суб’єктів 

нагородних правовідносин у регламентації таких відносин та гарантованості 

такого регулювання, що й зумовлюватиме моделювання ними своєї 

поведінки.  

Підвищення рівня правосвідомості суб’єктів нагородних 

правовідносин дозволить забезпечити ефективність регулювання відносин 

нагородної справи в Україні, усунувши численні перепони, існування яких 

пов’язане із різного роду деформацій правосвідомості, серед яких 

традиційно виокремлюють: правовий інфантилізм (не сформованість 

правових знань, недостатня їх глибинна за умови того, що особа усвідомлює 

те, що вона має належні фахові знання) [160, с. 159-160], який у більшості 

своїй є характерним для спеціальних суб’єктів нагородних правовідносин, 

хоча можуть мати місце і прояви його щодо й інших суб’єктів цих 

правовідносин; правовий дилетантизм (легковажне, вільне ставлення до 

права, неправильне, поверхове тлумачення правових норм тощо [160, с. 

160]), який може мати місце також у «прив’язці» до будь-якого із суб’єктів 

нагородних правовідносин, а також притаманним й «зовнішньому 

середовищу», що може завдавати істотного шкідливого впливу на 

правосвідомість суб’єктів нагородних правовідносин. Проявом деформації 

правосвідомості є й правовий ідеалізм або як його ще називають правовий 

романтизм, який передбачає певну «переоцінку реальних можливостей права 

впливати на суспільні відносини» [160, с. 160]. Це так зване «надмірне 



320 

навантаження» на право, яке воно фактично не може реалізувати, це знову ж 

такий певний негативний вплив на правове регулювання зазначених 

відносин, бо не можна абсолютизувати роль права, в тому числі й 

адміністративного, у врегулювання зазначених відносин. Не можна 

очікувати механічного врегулювання, як, до речі, й не гарантованості 

регулювання. Саме тому не варто погоджуватися із тим, що регулювання 

відносин нагородний справи можна забезпечити лише за рахунок 

регулятивних (без охоронних) норм. Регулювання має бути комплексним з 

використанням всього різновиду адміністративно-правових норм -

матеріальних, процедурних, деліктних тощо. Саме за таких умов можна 

досягти результату правового регулювання. Рівень правосвідомості суб’єктів 

правовідносин нагородної справи впливає як умова (суб’єктивна умова )на 

ефективність правового регулювання безпосередньо, чим вищим він є, тим 

вищим є рівень ефективності правового регулювання. Практична реалізація 

комплексу заходів, спрямованих безпосередньо на індивідів як потенційних 

суб’єктів нагородних правовідносин із просвітницьким, інформаційним, 

системним характером у масштабах країни є запорукою ефективності 

нагородотворчості та нагородозастосування. 

В якості однієї із суб’єктивних умов ефективності адміністративно-

правового регулювання нагородної справи варто розглядати правосвідомість 

суб’єктів нагородних правовідносин, яку слід визнати як комплексне явище, 

що поєднує сукупність ідей, поглядів, теорії, концепцій, а також емоцій, 

почуттів про нагородне право, про нагородну справу, про роль 

адміністративного права у врегулюванні відповідних відносин. Комплексний 

характер правосвідомості зазначених суб’єктів зумовлює потребу організації 

та проведення заходів правопросвітницького, в тому числі й систематичного 

освітнього, інформаційного, регулятивного характеру, безпосередньо 

зорієнтований на суб’єктів (в тому числі й потенційних) нагородних 

правовідносин. Унормування засад поведінки таких заходів, їх ресурсного 

забезпечення, гарантування рівня тематичної спеціальної підготовки 
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(перепідготовки) уповноважених спеціальних суб’єктів нагородної справи 

сприятиме зростанню рівня правосвідомості зазначених суб’єктів, а отже й 

ефективності такого регулювання нагородної справи. 

 

 

 

4.3 Якість нагородного законодавства як умова ефективності 

адміністративно правового регулювання нагородної справи в Україні 

 

 

Почати слід із того, що якість законодавства, що є цілком об’єктивно, 

потрібно, насамперед розглядати як поєднання ресурсу двох явищ, а саме: 

якість та законодавство. Стосовно першого, одразу ж варто зазначити, що це 

комплексне, інтегративне явище, яке досліджується як вченими-філософами, 

психологами, соціологами економістами, так і юристами. І на це слушно 

звертають увагу всі вчені-юристи, які досліджують її різні аспекти (С.Шахов, 

М.Савін, І. Болокан, А. Шарая, Т. Коломоєць, І.Веремієнко тощо). Проте 

дослідження її саме представниками юридичної науки істотно відрізняється, 

бо досліджується вона у «прив’язці» до права і це впливає на розуміння її 

змісту. Так, якість у контексті ефективності розглядається як умова, інколи 

як критерій, інколи як передумова, інколи як чинник. Не звертаючи на таке 

розмаїття, яке зумовлене відсутністю єдності поглядів вчених-юристів щодо 

її розуміння, все ж таки варто підтримати саме тих представників правової, в 

тому числі адміністративно-правової науки, які розглядають якість у 

«прив’язці» до ефективності (права, правового регулювання, норм права, 

правозастосування, механізму правового регулювання, реалізації тощо) саме 

як умову останньої. Зокрема, як слушно зазначає С.Шахов, оскільки 

феномен якості зокрема адміністративного законодавства «фундаментально і 

системно» не досліджувалися вченими-юристами, отже в наявності 

«прогалина» доктринальних досліджень у царині адміністративного права» 
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[165, с. 206]. Тим не менш, якість – це «внутрішня визначеність», «суттєва 

визначеність», «співвідношення складових елементів». Отже, саме таке 

розуміння якості корелює із її ототожненням із «об’єктивною особливістю, 

за якої відбувається що-небуть», «необхідною обставиною, що 

унеможливлює дію чогось, без наявності якої досягнення результату є 

неможливим» [165, с. 165]. Варто погодитися із Шаховим С.В. у тому, що 

умову у «прив’язці» до ефективності варто розглядати як певний потенціал 

останньої, за наявності якого її досягнення є можливим. І, навпаки, за її 

відсутності досягнення є неможливим. Саме тому, якісь не можна розглядати 

як напрямок, вектор, кількісний або умовний показник [165, с. 166]. Такої ж 

позиції дотримується й Коломоєць Т.О. [162, с. 18]. При цьому, з акцентом 

на те, що у правовій науці пропонуються розподіли умов за різними 

критеріями, цілком можна визначити її приналежність якості до різновиду 

умов ефективності. Якість все ж таки варто віднести до так званих 

юридичних умов ефективності, бо мова все ж іде про якість законодавства 

(про його зміст, форму, систему тощо), на відміну від умов соціальних, до 

яких, як правило, відносять відповідність норм об’єктивним 

закономірностям розвитку суспільства. Одночасно, якість можна розглядати, 

залежно від безпосередньої «прив’язки» до законодавства, як якісь 

матеріального, процедурного, регулятивного, охоронного законодавства, а 

отже є підвиди юридичної умови ефективності. Знову залежно від 

«прив’язки» до складових елементів законодавства, якість можна розглядати 

як якість законодавчих актів, якість підзаконних актів тощо як підвиди 

юридичної умови ефективності. Цікаво, що стосовно належності якості до 

юридичної умови ефективності (саме юридичної) у правовій науці вчені 

притримуються єдиного підходу. Так, наприклад, Рабінович П.М. вважає що 

якісь належних до юридичних умови ефективності [166, с. 158], Оніщенко 

Н.М. та Бобровник С.В. називають її спеціально-соціальною (на відміну від 

загально-соціальної) умовою ефективності [167, с. 19]. Коломоєць Т.О. та 

Куразов Ю.Х. також вважають, що якість є юридичною умовою 
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ефективності й пов’язують її із правотворенням та правозастосування й їх 

результатами [168]. Болокан І.В. якість вважає об’єктивною умовою 

ефективності [169, с. 333], щоправда «якість» вона іноді називає «чистою» 

[169, с. 333]. Отже, цілком можна підтримати наявні у вітчизняній правові, в 

тому числі адміністративно-правові науці, положення щодо розгляду якості 

в якості саме умови для ефективності як того, що визначає її потенціал, як 

того, наявність чого зумовлює останню і навпаки відсутність чого зумовлює 

її відсутність ефективності. Якість варто розглядати як спеціальну, 

юридичну, об’єктивно (в зазначені вже наявної) умову ефективності.  

Для розуміння сутності якості як умови ефективності, з огляду на 

тему роботи, її варто пов’язувати саме із законодавством й розглядати як 

феномен «якість законодавства». При цьому останнє, з урахуванням наявних 

у правовій науці підходів щодо широкого та вузького розуміння 

законодавства, все ж таки варто ототожнювати саме із широкими підходом. 

А саме: як сукупності всіх нормативно-правових актів, які регулюють 

відповідні суспільні відносини. За такою підходу, які законодавства – це 

«відсутність законодавства реальним потребам суспільства й його 

регулюючий вплив на суспільні відносини відповідно до поставленої мети, 

завдань, цілей» [170]; «це якість його процедури прийняття, як його змісту та 

набуття чинності» [171, с. 18]; «це сукупність соціальних та юридичних 

характеристик, що визначають його природу,… соціальна адекватність, 

досконалість юридичної форми… здатність за певних умов …забезпечити 

правомірний характер відносин» [172, с. 131], «міра придатності забезпечити 

поширення конструктивної соціальної активності й обмежувати 

деструктивні форми її прояву» [172, с. 131]. Не зважаючи на наявність 

запропонованих вченими-юристами авторських дефініції якості 

законодавства, все ж таки варто констатувати їх дещо удосконалений для 

сприйняття зміст, визначення із використанням узагальнених положень, 

оціночних понять. Поряд із цим, в наявності ще один підхід у правовій науці 

до дослідження цього питання, а саме: характеристика якості законодавства 
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через перерахування авторських складових (або інколи зустрічається 

використання слова «ознак») якості законодавства. Так, наприклад Оніщенко 

Н.М. пов’язує якість законодавства із двома аспектами її, а саме: із «змістом 

якості» законодавства та «формою якості» законодавства, фактично 

зупиняючи свою увагу на його змісті та формі, а отже на внутрішні та 

зовнішні складових якості законодавство. Зміст, на думку Оніщенко Н.М., 

має обов’язково узгоджуватися із: «напрямками (пріоритетами) розвитку 

суспільства, реальними умовами життя, чинним законодавством (принаймні 

Конституцією України та законами України), принципами соціальної 

справедливості і демократії, нормами моралі, гармонійним розвитком 

правової системи в сучасних умовах, принципами визначеності, точності, 

однозначності, зрозумілості правової норми» [173]. Дотримання вимог щодо 

змісту безпосередньо пов’язаний із дотриманням вимог щодо їх форми 

(форми законодавства) – які саме нормативно-правові акти та інші його 

елементи, їх назва, структура, форма систематизації тощо. Саме це й 

дозволяє Оніщенко Н.М. сформулювати висновок про те, що якісним є 

закон, який є «живим», «той, що застосовується на практиці, а не існує лише 

на папері» [173]. Аналогічного підходу дотримується й Кравченко М.П. 

пропонуючи ознаки «якісного» законодавства, а саме: «вимоги щодо змісту 

приписів закону … адекватне відображення й узгодження …прав, свобод, 

законних інтересів різних суб’єктів; вимога адекватного розподілу прав та 

обов’язків між суб’єктами; своєчасність законодавчого акту й відповідність 

вимогам розвитку суспільства; оптимальне рішення як основа регулювання; 

ресурсне забезпечення акту; правильно сформульовані мета і завдання акту; 

правильний метод регулювання; гарантованість правових можливостей 

суб’єктів; дотримання вимог законодавчої техніки» [174]. В цілому 

достатньо змістовний перелік, щоправда, дещо надмірним виглядає 

використання оціночних понять («правильно сформульована», «правильний 

метод», «адекватне відображення», «адекватний розподіл», «оптимальне 

рішення» тощо). Хоча запропонований перелік охоплює як зміст (у 
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переважній більшості ознаки зорієнтовані саме на нього), так і форму 

(щоправда, у меншій мірі). Проте, саме ці ознаки, а можна вести мову про те, 

що якість законодавства має пов’язуватися, насамперед, із його змістом 

(відповідністю вимогам розвитку суспільства, конкретним вимогам часу, 

містити чіткі, визначені, зрозумілі, гарантовані ресурсами держави приписи) 

й зумовлюють дієвість, «життя», «чистоту» законодавства ,а отже й його 

якість, яка й зумовлює ефективність правового регулювання відповідної 

сфери суспільних відносин. Важливо пам’ятати, що якість законодавства 

саме як умови ефективності правового регулювання варто розглядати як 

певне поєднання ціннісного, інтегративного, загальноправового та 

праксеологічного підходів. Саме таке поєднання й дозволить умовно в 

«якості законодавства» як умови ефективності виділити властивості 

законодавства, удосконалення яких сприятиме удосконаленню його якості, а 

отже і слугуватиме умовою його ефективності. За таких умов якість 

законодавства як умову ефективності правового регулювання суспільних 

відносин варто розглядати як поєднання: властивостей соціально-технічних 

(техніко-юридичних, технічних, вимог юридичної техніки); 

інструментальних (досить поширеним є термін в сучасних умовах правової 

реформи, державотворчих та правотворчих процесів й позначає фактично 

засоби регулювання, які використовуються у законодавстві, їх визначеність, 

неколізійність тощо), хоча, наприклад Ігнатенко В.В. для позначення цього 

блоку властивостей словосполучення «інструментально-правові 

властивості»(правові інструменти) [175, с. 28-29]; та вимог легальності 

(дозволеності, відповідності вимогам Конституції України, тощо). Саме такі 

підходи варто покласти в основу розуміння та аналізу якості нагородного 

законодавства як умови ефективності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи в Україні . 

Загальноправове розуміння якості законодавства цілком логічно 

використовувати і для розгляду феномену якості нагородного законодавства. 

В той же час варто звернути увагу на комплексний характер самого 



326 

нагородного законодавства, складовою якого є адміністративне 

законодавство. Це специфіка не може не вплинути на якість як нагородного 

законодавства, так і його адміністративного законодавства як частини 

останнього. Варто звернути увагу на особливість форми і змісту 

адміністративно-правових норм у нагородному законодавстві, а отже і їх 

якість та якість останнього. Насамперед мова йде про множинність та 

розмаїття складових такого законодавства, а отже і про вплив цього факту на 

якість. Наявність значної кількості різних за юридичною силою нормативно-

правових актів та інших складових законодавство, прийнятих у різні 

історичні періоди із урахуванням діючих на момент прийняття обставин 

справи, потреб суспільства у врегулюванні відносин нагородної справи 

зумовлене не тільки саме їх множинність, а й змістовні розбіжності у 

структурі, у формулюванні приписів, у ресурсному забезпеченні, у 

синхронності внесення змін та доповнень до вже діючих актів, що негативно 

вплинуло на ефективність відповідного регулювання відносин нагородної 

справи з використанням норм адміністративного права. Навіть незважаючи 

на впровадження засад використання нагород однієї підсистеми (ордени, 

медалі, Державні премії України тощо), з урахуванням різного історичного 

періоду їх прийняття, різного підходу до урахуванням вимог юридичної 

техніки, вимог легальності, якісь нагородного законодавства істотно 

знизилася, зумовивши й зниження якості регулювання відносин нагородної 

справи, якості нагородозастосування. Повне поєднання матеріально-

правових та процедурно-правових норм, регулятивних та охоронних норм 

істотно ускладнює регулюючий вплив за рахунок розширення сфери такого 

впливу, залучення значної кількості різних суб’єктів, а отже й синхронність, 

систематичність та систематизаційність таких дій щодо формування 

законодавства. Як наслідок, різний ступінь врегульованості таких відносин, 

прогалини, колізії, різний ступінь врахування вимог розвитку суспільства, 

реального часу, юридичної техніки. З урахуванням залучення до відповідних 

відносин на різних стадіях нагородної процедури багаточисленних суб’єктів 
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(ініціатори, ті, що сприяють, тощо) з різним рівнем правової свідомості, такі 

«дефекти» законодавства не виконують ролі умови ефективності 

адміністративно-правового регулювання відносин нагородної справи в 

Україні. Фактично «дефекти» якості нагородного законодавства стосуються, 

насамперед, змісту законодавства і у меншій мірі його форми. Ці ж 

«дефекти» пов’язані із вимогами щодо інструментарію та юридичної техніки 

і у меншій мірі вимог легальності законодавства. Як наслідок, якісь 

нагородного законодавства дозволяє розглядати її в якості умови 

ефективності (у розумінні позитивної) адміністративно-правового 

регулювання. Саме «дефекти» нагородного законодавства зумовлюють 

«дефекти» нагородозастосування й відповідне якісь нагородного 

законодавства зумовлює й відповідну якісь нагородозастосування. 

«Дефекти» в наявності і стосовно інтегрального, і ціннісного, і 

праксеологічного, і загальноправового підходів. Як наслідок, проблеми 

ефективності правового і зокрема адміністративно-правового регулювання 

відносин нагородної справи в Україні, які знайшли своє відображення у 

обґрунтуванні розробки і схвалення Концепції вдосконалення нагородної 

справи в Україні. 

В якості основних векторів удосконалення якості нагородного 

законодавства як умови ефективності адміністративно-правового 

регулювання відносин в сфері нагородної справи вважається за доцільне 

визначити: по-перше, практичну реалізацію положень Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні шляхом виконання 

організаційних, наукових, нормотворчих та правопросвітницьких заходів; 

по-друге, зосередження зусиль щодо систематизації чинного нагородного 

законодавства із використанням ресурсів кодифікації (Нагородний кодекс 

України, Закон України «Про адміністративну процедуру») задля об’єднання 

всіх положень, урахуванням об’єктивно-існуючих потреб суспільства у 

врегулюванні відповідних відносин; по-третє, узгодження положень єдиного 

нагородного законодавчого акту із положеннями Конституції України та 
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законів України (щодо суб’єктів публічної адміністрації та їх правового 

статусу, засад деліктної політики в цілому ресурсного забезпечення тощо); 

по-четверте, суворого дотримання вимог юридичної техніки щодо змісту та 

форми нагородного законодавчого акту; по-п’яте, урахування європейських 

стандартів нагородотворення та нагородозастосування; по-шосте, 

узагальнення практики застосування відповідного законодавства для 

виокремлення проблемних аспектів та своєчасного усунення їх, підвищення 

активності тематичної правопросвітницької діяльності у державі. За умови 

практичної реалізації зазначених заходів цілком можливо досягти рівня 

якості нагородного законодавства як умови ефективності врегулювання 

нагородної справи в Україні. 

Якість нагородного законодавства варто розглядати як умову 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи, як 

сукупність вимог, наявність яких дозволяє забезпечити досягнення 

передбачених у нагородному законодавстві мети, завдань з використанням 

ресурсу адміністративно-правових норм. Якісь нагородного законодавства 

слід розглядати як вид юридичної (спеціально-юридичної) умови 

ефективності адміністративно-правового регулювання відносин нагородної 

справи. Доцільним вбачається її розгляд у поєднанні ціннісного, 

інтеграційного, загальноправового та праксеологічного аспектів; у поєднанні 

якості легальності, якості змісту, якості форми нагородженого 

законодавства. Специфіка змісту та форми нагородного законодавства, яке 

містить адміністративно правові приписи, зумовлює й основні вектори 

усунення її «дефективності»: а) заходи щодо практичної реалізації Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні; б) заходи щодо систематизації 

нагородного законодавства; в) щодо дотримання вимог європейських 

стандартів нагородотворення та нагородозастосування; г) щодо вимог 

юридичної техніки; д) щодо узагальнення практики застосування та 

активізації тематичної правопросвітницької діяльності у державі. 
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4.4 Аргументоване нагородозастосування як умова ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні 

 

 

При визначенні основних напрямків підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи певна увага 

зацікавленої спільноти має концентруватися і на правозастосуванні, а 

точніше нагородозастосуванні чи нагородній застосовній діяльності. З 

огляду на те, що нагородозастосування є різновидом правозастосування, 

доцільно зупинитися на його аналізі. У правовій науці правозастосування 

традиційно розглядається як особлива форма реалізації норм, в даному 

випадку, адміністративно-правових, у сфері нагородної справ [160, с. 365]. 

Особливість її, у тому порівнянні із рештою форм, полягає у наявності 

індивідуального характеру, індивідуального спрямування, індивідуального 

підсумкового акту. Так, зокрема, її визначають як «правову форму діяльності 

уповноваженнях суб’єктів стосовно забезпечення реалізації норм права щодо 

конкретних життєвих випадків шляхом ухваленням індивідуально-правових 

рішень» [160, с. 365] . Аналогічні положення пропонують й представники 

галузевої науки, зокрема адміністративно-правової науки. Так, Т.О. 

Коломоєць визначає його як «діяльність органів держави щодо вирішення 

управлінських та публічно-сервісних справ і виданні індивідуальних актів, 

які ґрунтуються на вимогах матеріальних та процесуальних юридичних 

норм» [69]. У словнику термінів «Адміністративне право України» за 

загальною редакцією Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова застосування 

визначається як «специфічна форма реалізації адміністративно-правових 

норм, яка полягає у юридично владній діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, що виражається у вирішенні конкретних справ шляхом 

прийняття індивідуальних конкретних актів» [520, с. 142]. Як бачимо, мова 

йде про індивідуального суб’єкта, про індивідуальний випадок, про 

індивідуальну справу, про індивідуальний підсумковий акт. Це все у повній 
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мірі притаманне й нагородозастосуванню – розгляд справи конкретним 

суб’єктом (на різних стадіях нагородної процедури ці питання вирішують 

різні суб’єкти, остаточне рішення – нагородний акт приймає Президент 

України) стосовно конкретної особи або колективу осіб, які мають заслуги 

перед державної або українським народом, із формування індивідуальної 

нагородної справи та прийняттям індивідуального підсумкового акту 

нагородження – указу Президента України. Щоправда, у адміністративно-

правовій науці можна зустріти більш розлогі переліки таких специфічних 

ознак, які характеризують правозастосування, які притаманні й 

нагородозастосуванню. Так, наприклад, І.В. Болокан серед таких ознак 

виділяє: спеціального суб’єкта, індивідуальний характер конкретної справи, 

детальну регламентацію, «поліструктурну» ініціативну виникнення, 

підсумкову фіксацію результату в індивідуальному акті, зв’язок із 

тлумаченням, правомірний характер, можливість оскарження, можливу 

наявність додаткових обмежень, «обслуговуючий» характер щодо решти 

форм реалізації [44, с. 17]. Дійсно, зазначені ознаки, в т.ч. й 

«поліструктурна» ініціативність (з огляду на розмаїття нагород, 

передбачених у законодавстві), притаманна й нагородозастосуванню. Саме 

індивідуальний характер останнього, з одного боку, спрощує процедуру, 

однак, з іншого боку, істотно його ускладнює з огляду на специфіку 

унормування цього процесу. Дуже важливо з’ясувати наявність заслуг особи 

(колективу осіб) перед державою та українським народом для того, щоб було 

достатньо підстав для нагородозастосування і важливу роль для цього 

відіграє юридична аргументація. Саме наявність та рівень останньої й слугує 

умовою ефективності адміністративно-правового регулювання відносин 

нагородної справи в Україні, а отже й ефективності нагородної справи в 

цілому. Значна кількість та розгалуженість суб’єктів нагородної процедури, 

спроможних на різних її стадіях приймати певні індивідуальні рішення щодо 

використання ресурсу різних нагород істотно актуалізує проблематику 

об’єктивності, доведеності, справедливості нагородження, а отже й 
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аргументування останнього. Від того, яким буде аргументування акту 

нагородження щодо особи (колективу осіб) буде залежати сприйняття 

суспільством цього акту, цієї особи (колективу осіб), цієї заслуги, а отже і 

нагороди. Аргументацію варто розглядати у «прив’язці» до 

нагородозастосування саме як умову ефективності адміністративно-правого 

регулювання нагородної справи в Україні. 

У правовій науці юридичну (інколи можна зустріти згадування про 

«правову») аргументацію прийнято розглядати як «інтелектуальну юридичну 

діяльність, яка спрямована на обґрунтування чи скасування (а точніше 

спростування) істинності правового положення за допомогою переконливих 

юридичних аргументів, доказів щодо правильності роз’яснення спірного 

питання саме запропонованим шляхом, розуміння тексту певної норми, 

поширення її дії на конкретні відносини з метою настання юридичних 

наслідків» [54, с. 850]. Головне її призначення пов’язане із «дослідженням 

аргументів та встановлення їх відповідності щодо встановлених для 

конкретного факту ситуації» [54, с. 850]. Для нагородозастосування роль 

юридичної аргументації переоцінити дуже складно, бо саме від аргументації 

буде залежати підтвердження чи спростування конкретних заслуг конкретної 

особи (колективу осіб), які є підставою для їх оцінки на предмет їх 

значущості для держави та українського народу, їх унікальності, а отже й 

реагування на них у вигляді нагородження. З огляду на відсутність у 

законодавстві дефініції «заслуга», досить складно з’ясувати її наявність або 

ж відсутність. Це пов’язане із суб’єктивним фактором тлумачення положень 

нагородного законодавства конкретними суб’єктами. З огляду на наявність 

значної кількості осіб-ініціаторів нагородної процедури, осіб-суб’єктів, що 

сприяють нагородженню, розмаїття нагород – питання аргументації 

набувають суто практичного значення, бо зумовлюють породження або ж 

призупинення подальших стадій нагородної процедури, і, як наслідок, 

прийняття індивідуального акту нагородження й надання особі (колективу 

осіб) іншого правового статусу. Більше того, якщо враховувати характер 
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нагород, які додатково пов’язані й із певними виплатами, видачею 

матеріального предмету за рахунок Державного бюджету України, роль 

аргументації нагородозастосування взагалі не можна переоцінити. Ресурс 

юридичної аргументації у нагородозастосуванні варто розглядати з огляду на 

її ознаки, серед яких: «здійснення у межах певного виду юридичної 

діяльності, спрямована на обґрунтування чи спростування істинності певних 

правових положень, складається з певних правил формування правових 

суджень, є процесом відшукування та доведення до адресата юридичних 

аргументів, має на меті одержання бажаних результатів, фокусується на 

тлумаченні правових норм, є результатом правового активізму, та 

передбачає ініціативність, креативність, має на меті дотримання правових 

цінностей, а не зводиться до механічного, формально-логічного 

правозастосування» [54, с. 851]. З огляду на нагородозастосування 

аргументація має вираз у: по-перше, практичній діяльності суб’єктів 

правовідносин на різних стадіях нагородної процедури (ініціювання, 

нагородження, остаточне рішення); по-друге, спрямуванні на обґрунтування 

або ж спростування наявності у діяльності особи (колективу осіб) або ж її 

результатах заслуг, унікальних, неординарних, наднормованих проявів, 

значенні їх для держави та українського народу, відмінності від сумлінного, 

професійного виконання своїх професійних обов’язків; по-третє, полягає у 

підтвердженні у певній послідовності таких заслуг (або ж погодженні 

«профільним» суб’єктом, або ж рейтинговому оцінюванні результатів 

роботи тощо), законодавство регламентує (щоправда стосовно не всіх 

нагород) процедуру підтвердження або ж спростування заслуг особи 

(колективу осіб) – подання документів (нагородної справи) для погодження 

до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого 

входить діяльність у структурі органу особи, документу щодо нагородження 

якої підготовлені; або ж подання документів претендентів на нагородження 

Державною премією України експертом для з’ясування рівня та значущості 

одержаних результатів тощо; по-четверте, це регламентована 
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законодавством процедура збирання та подання підтверджень заслуги (як 

правило, цей тягар покладається на ініціаторів, щоправда, можуть й інший 

суб’єкт на інших стадіях розлучення до нього); по-п’яте, зорієнтування на 

одержання бажаних правових наслідків – підтвердження заслуг особи 

(заслуги осіб) та своєчасне, адекватне реагування на них з боку держави та 

суспільства для відзначення цієї особи (колективу осіб), стимулювання та на 

її прикладі й інших осіб до аналогічних результатів у майбутньому; надання 

особі (колективу осіб) особливого правового статусу; по-шосте, фокусування 

на тлумаченні норм нагородного права як щодо підстав для нагородження, 

так і послідовності нагородження, обрання різновиду нагороди тощо; саме 

наявність оціночних положень, «відкритих» переліків у нормах нагородного 

права, закріплених у законодавстві, й одночасно відсутність «базових» 

визначень (як-то: «заслуга») й обумовлюють тлумачення цих норм з 

концентрацією уваги на наявність доказів, які підтверджують унікальність, 

неординарність, понаднормованість результатів діянь особи (колективу 

осіб), опрацювання доказів, які б підтверджували або спростовували 

положення нагородного законодавства; по-сьоме, передбачає саме активний 

характер, бо нагородна правова норма набуває «дії» лише за умови подання 

документів претендента на нагородження. В даному випадку одного факту 

наявності заслуг особи (колективу осіб) недостатньо для нагородження їх, 

має бути підготовка клопотання із додаванням документів, які їх 

підтверджують. А це все зумовлює певну активність суб’єктів. На жаль, 

чинне законодавство взагалі не визначає критеріїв для осіб, щодо яких 

ініціюється нагородна процедура, а отже й ініціативи можуть бути різними, 

від різних осіб. Як наслідок, аргументація на першій стадії процедури 

нагородної процедури безпосередньо пов’язана із ініціативністю осіб, що 

висувають кандидатуру для нагородження. Ініціативність може мати місце і 

на подальших стадіях процедури з огляду на можливості обговорення 

кандидатури, надання доказів підтвердження або спростування заслуг тощо. 

По-восьме, зорієнтована на дотримання правових цінностей. В даному 



334 

випадку мова йде про справедливість як підтвердження адекватного 

реагування на наявність заслуг особи (колективу осіб) перед державою та 

українським народом без будь-яких дискримінаційних проявів, однакове 

застосування приписів щодо всіх суб’єктів (або ж індивідуально, або ж 

списочно, або ж конкурсна процедура). І у цьому сенсі цілком виправданими 

виглядають положення Концепції вдосконалення нагородної справи в 

Україні стосовно усунення практики пріоритетності нагородження 

публічних осіб, осіб, що наділені публічно-владними повноваженнями, й 

запозичення зарубіжної практики щодо мораторію на нагородження осіб на 

період перебування таких осіб у владі. По-дев’яте, унормування засад такої 

діяльності – визначення аргументів та їх процедури використання. 

Юридичну аргументацію з огляду на її ознаки варто розглядати в 

аспекті виокремлення її структури, а саме: а) суб’єктів (аргументаторів та 

реципієнтів-адресатів); б) юридичних аргументів; в) змісту (правового 

припису); г) демонстрації (процедури, послідовних дій з використанням 

аргументів); д) мети (наслідків); е) результату (реальних наслідків) [54, с. 

852]. Результатом є «вмотивованість, доказовість, переконливість» [160, с. 

443]. Щоправда, можна додатково звернути увагу, що у правовій науці 

виокремлюється об’єкт юридичної аргументації, а саме «правдивість чи 

неправдивість, справедливість чи несправедливість підсумкового акту, 

відповідність його вимогам чинного законодавства» [160, с. 443]. Це 

визначення є більш вдалим, бо вказівка на «юридичні інструменти», без 

зазначення їх ролі у структурі юридичної аргументації є звуженою. Отже, 

суб’єктами, а саме аргументаторами є ініціатори нагородної процедури, а 

реципієнтами або ж адресатами є суб’єкти нагородження, а у подальшому 

Президент України. Стосовно різних видів нагород реципієнтом буде 

Комісія про Офісі Президента України й безпосередньо Президент України. 

Щоправда, реципієнтом можна вважати й український народ, бо акт 

нагородження доводиться до його відома й можливою є його реакція. 

Об’єктом, як вже зазначалося, є саме юридичні аргументи, які або ж 
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підтверджують або ж спростовують підстави для нагородження особи 

(колективу осіб). Змістом слугують положення нагородного законодавства, 

які закріплюють положення щодо заслуг осіб, дотримання періодичності та 

послідовності нагородження тощо. Від того, які аргументи будуть 

підтвердженні, можна вести мову про дотримання трирічного періоду між 

нагородження особи, про дотримання вимог наявності тривалого періоду 

професійної роботи особи у певній сфері суспільних відносин, про 

обговорення кандидатури за місцем роботи (служби), залежатиме 

дотримання результату, досягнення мети, тобто бажаного та реального 

результатів. Дуже важливо все ж таки унормувати саме «демонстрацію» як 

елемент структури юридичної аргументації і тим самим досягти 

ефективності її в цілому, бо від того, в якій послідовності, які дії мають 

відбуватися буде залежати прозорість, об’єктивність, доведеність, 

доведеність, справедливість нагородозастосування. У цьому сенсі можна 

згадати про практичне значення юридичної аргументації як «однієї з 

основних логічних складових юридичної техніки, що має на меті здійснення 

правозастосування, за логіко-юридичними нормами, …, що важливу роль у 

здійсненні однозначного та правильного з’ясування, роз’яснення та 

застосування норм права» [160, с. 443]. І саме з огляду на це варто вести 

мову про кілька різновидів структури юридичної аргументації й 

виокремлення того, який є найбільш релевантним для нагородозастосування. 

Серед найпоширеніших виокремлюють: а) презентаційну, яка фактично 

охоплює суб’єкта аргументації, специфіку аудиторії, способи передачі (усні, 

письмові, онлайн); б) логічну, яка у свою чергу передбачає зосередження 

уваги на «презентації міркувань та моделей, які обґрунтовують такі 

міркування» [54, с. 852]; в) прагматичну, яка фактично акцентує увагу на цілі 

аргументації та методах її досягнення [54, с. 852]. З огляду на сутність 

кожної із запропонованих різновидів юридичної аргументації, цілком можна 

вести мову про прийнятність для нагородної правозастосовчої діяльності або 

ж нагородозастосування саме презентаційної структури юридичної 
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аргументації. Так, ініціюючи нагородну процедуру важливо чітко 

усвідомлювати потребу формування та презентування (під час обговорення, 

під час підготовки нагородного листа) аргументації, доведення її до 

реципієнтів, правильність подання аргументів та їх оформлення. 

Аналогічним є й підхід на подальших стадіях нагородної процедури 

(погодження тощо) й аж до прийняття фінальним суб’єктом акту про 

нагородження. З урахуванням відсутності детальної регламентації «заслуги» 

та «її підтвердження», дуже складно все ж таки визначитися із тими 

документами (у різній формі), які будуть відігравати роль юридичних 

аргументів. Не варто забувати і про особливості реципієнтів – їх коло, їх 

розмаїття й потребу доведення їм релевантності таких аргументів. Яскраво 

саме цей різновид структури юридичної аргументації знаходить прояв у 

правозастосуванні щодо Державних премій України, яке безпосередньо 

пов’язане із конкурсно-рейтинговими аспектами. Саме для цих різновидів 

нагород, а отже і процедурного їх аспекту передбачено унормування 

юридичного аргументування підтвердження заслуг кандидатів 

(претендентів) як самими претендентами, так і у подальшому експертами до 

прийняття остаточного рішення фінальним суб’єктом. І в умовах конкурсу 

(на відміну від індивідуального, списочного підходу) роль юридичної 

аргументації щодо наявності достатніх підстав для визначення результатів 

діянь особи (колективу осіб) для держави та українського народу як заслуги 

переоцінити досить складно. Презентація таких аргументів із дотриманням 

як встановлених для документів в цілому вимог, так й із значною роллю 

креативності з боку аргументатора набуває «базової» ролі у структурі 

юридичної аргументації в цілому. 

Щоправда, не можна не погодитися із тим, що цій структурі 

притаманні й ознаки прагматичної структури, із акцентом на цілі та методи 

аргументації. Важливо або ж підтвердити наявність заслуг у особи 

(колективу осіб) перед державою та українським народом, достатніх для 

визнання їх підставою для нагородження, або ж спростувати це. І у цьому 
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сенсі бажаним все ж таки є унормування визначення «заслуга» для уніфікації 

тлумачення та застосування нагородного законодавства й одночасно 

унормування обов’язку ініціатора надавати всі аргументи (письмові, речові 

тощо) для підтвердження заслуги при поданні клопотання про 

нагородження, висвітлюючи їх (інформацію про них) на офіційному сайті 

суб’єкта, якому ці документи подаються (на кожній стадії) й аж до 

фінального суб’єкта нагородозастосування. В даному випадку 

спостерігається певне поєднання презентацій та доведення наявності 

(підтвердження мети) заслуги особи (колективу осіб) перед державою або 

українським народом для відзначення. Саме тому можна зробити висновок, 

що для нагородозастосування характерною є т.зв. змішана структура 

юридичної аргументації, яка поєднує ознаки презентаційної та прагматичної, 

а отже є презентаційно-прагматичної. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, цілком можна вести мову 

про важливу роль у нагородозастосуванні аргументації, а унормування засад 

її використання як умову ефективності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи в Україні. Нагородозастосування як 

різновид правозастосування передбачає значне використання ресурсу 

юридичної аргументації. Останню у нагородозастосуванні можна визначити 

як інтелектуальну діяльність суб’єктів нагородних відносин, спрямовану на 

обґрунтування або ж спростування наявності достатніх підстав для 

нагородження особи (колективу осіб) у вигляді заслуг перед державою та 

українським народом, дотримання встановлених вимог щодо нагородження, 

виду нагороди за допомогою переконливих юридичних аргументів, доказів 

стосовно правильного тлумачення та застосування адміністративно-

правових норм з метою настання юридичних наслідків. Її ресурс формується 

за рахунок сукупності її ознак: «прив’язки» до практичної діяльності 

суб’єктів нагородних правовідносин; цільової спрямованості на 

підтвердження або ж спростування підстав для нагородозастосування; 

послідовності певних активних дій; унормованості (щоправда, різного 



338 

ступеню деталізації) засад; прагненні досягнення бажаного результату; 

фокусуванні на тлумаченні положень законодавства; ініціативністю 

аргументаторів; орієнтацією на дотримання правових цінностей 

(справедливої реалізації з боку держави та суспільства на заслуги особи (або 

колективу осіб). Фактично унормованість юридичної аргументації у 

нагородозастосуванні впливає на ступінь ефективності правового, і зокрема 

адміністративно-правового, регулювання нагородної справи в Україні. 

Юридичну аргументацію у нагородозастосуванні варто розглядати з огляду 

на ресурс кожного елементу її «змішаної» (презентаційно-прагматичної) 

структури: суб’єктів, об’єкта (аргументів), змісту (приписів), демонстрації, 

мети (бажаного результату), результату (реальних наслідків). З огляду на 

розмаїття заслуг, нагород, суб’єктів нагородної процедури, ступінь 

деталізації нагородного законодавства, доцільним вбачається, для з’ясування 

реального ресурсу, класифікаційний поділ юридичних аргументів у 

нагородозастосуванні із використанням кількох критеріїв, а також 

унормування у нагородному законодавстві дефініцій «заслуга», 

«аргументи», засад юридичного аргументування (обов’язок ініціатора 

подавати, решти публічно-владних уповноважених суб’єктів – перевіряти, 

право громадськості долучатися до дослідження тощо) у 

нагородозастосуванні, що відіграватиме роль умови ефективності 

нормативно-правового, в т.ч. й адміністративно-правового, регулювання 

відносин нагородної справи в Україні. 

 

 

4.5 Ціннісний вимір й ефективність адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи 

 

 

При визначенні ефективності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи варто виходити із базових позицій 
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ціннісного підходу або ж аксіологічного підходу. Головне визначитися, 

якими мають бути цінності, оскільки нагородна справа є достатньо 

специфічною сферою відносин, що у свою чергу передбачає й поєднання 

історичних, політичних, ідеологічних, правових та інших цінностей. Саме 

правові цінності й мають привернути увагу як зразки, норми того, якими 

мають бути найважливіші орієнтири у регулюванні відносин у нагородній 

справі. Ціннісний підхід передбачає, насамперед, визначення зазначених 

орієнтирів сучасності, проте взагалі не залишає поза увагою й 

перспективний етап розвитку нагородотворчості та нагородозастосування. 

Варто усвідомлювати, що у всьому багатоманітті правових цінностей, 

нагородна справа як сфера об’єктивізації їх включає, насамперед, 

універсальні, загальні, які «пронизують» регулюючий вплив всіх без- 

винятку суспільних відносин. Зосередження уваги на них має відбуватися у 

розрізі «оцінки цінностей» як з точки зору їх значимості для окремої особи, 

заслуги якої мають відзначатися державою, суспільством, так і різних груп 

осіб (нагороджених; осіб, щодо яких відбувається нагородна процедура; 

громадськості; суб’єктів публічної адміністрації, «дотичних» до зазначеної 

процедури, тощо), й суспільства в цілому задля забезпечення виконання 

нагородою всього її функціонального призначення та й нагородною справою 

в цілому. І, безперечно, цей процес має здійснюватися й із урахуванням 

специфічної ролі і значення нагороди для держави, тим більше в умовах 

сучасних глобалізаційних державотворчих та правотворчих процесів. 

Ефективність адміністративно-правового регулювання нагородної 

справи слід розглядати і в аспекті виокремлення правових цінностей, які 

«втілює» фактично це регулювання. Варто погодитися із авторами 

підручника «Загальна теорія права» за редакцією О.Петришина у тому, що 

«цінності» – це те, що визнається значущим, важливим для людини та 

суспільства, викликає позитивне ставлення та повагу [160, с. 42], а отже 

правові цінності «визначають сутність і мету права, лежать в його основі» 

[160, с. 42]. Це, зазвичай, «феномени, що визначають сутність і мету права, 
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лежать в його основі та виступають засобами пояснення правової 

реальності» [54, с. 541]. Правові цінності є різновидом соціальних цінностей, 

безпосередньо пов’язаних із правом, тому досить часто можна зустріти їх 

назву – «цінності права», «цінності самого права» [54, с. 541]. Цей різновид 

соціальних цінностей, саме завдяки зв’язку із правовою реальністю, мають 

подвійне функціональне призначення завдяки тому, що однозначно 

формують межі правової реальності та її зміст із акцентом на ресурс 

елементів такої реальності. Можна зустріти положення, і з їх змістом 

погодитися, що подвійне призначення правових цінностей полягає у: «по-

перше, вони є складовою правової реальності, формуючи одночасно межі 

правового змістовного простору, одночасно, й можуть знаходити вираз у 

правових нормах, правових принципах, з іншого боку, вони є засобами 

пояснення права, оскільки саме через них відбувається осмислення права в 

цілому та окремих складових правової реальності» [54, с. 541-542]. Правові 

цінності є не просто різновидом соціальних цінностей, а скоріше за все 

унікальних їх різновидом, бо нерозривний зв’язок їх із правом й зумовлює їх 

ресурс, цей зв’язок є винятковим, а отже виокремлює правові цінності серед 

всього розмаїття соціальних цінностей. Їх досить часто називають 

«ейдетичними», розглядаючи тим самим в якості цінностей самого права, й 

за рахунок використання у назві такого уточнюючого прикметника, 

зосередження уваги на тому, що саме вини у своїй сукупності й утворюють 

ідею права [54, с. 541]. Це у повній мірі має відношення й до сфери 

нагородної справи в Україні та світі в загалі. Цінності адміністративно-

правового регулювання у сфері нагородної справи визначають мету такого 

регулювання, зорієнтовані на забезпечення ефективності такого 

регулювання, й фактично відіграють роль його основи. Можна вести мову 

про те, що адміністративно-правове регулювання нагородної справи є 

конкретизацією правових цінностей, насамперед універсальних правових 

цінностей, оскільки у контексті погляду на зазначене регулювання як прояв 
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природно-правового регулювання акцент у визначенні цінностей 

зосереджується на змістовних характеристиках права. 

Формування переліку правових цінностей у правовій науці 

пов’язують безпосередньо із різними методологічними підходами, із типами 

розуміння. Як наслідок, різноваріативні положення щодо самого переліку 

таких цінностей та їх послідовного розміщення у таких переліках. Аналіз 

наявних джерел дозволяє виокремити кілька підходів до розуміння переліку 

правових цінностей та їх концентрованості. Так, наприклад, представники 

соціологічного типу праворозуміння виокремлюють серед таких правосуддя, 

правові звичаї, правове життя, правових порядок тощо, зосереджуючи увагу 

на їх виокремленні залежно від рівня їх інституціоналізації [54, с. 543]. 

Натомість прихильники інтеграційного типу праворозуміння, з огляду на 

сутність останнього, правовими цінностями, які відіграють роль 

«інструментів правового дискурсу», вважать ті цінності, які є «актуальними 

для певного стану правової системи» [54, с. 543], є змінними і їх природа є 

дискурсивною [54, с. 543]. Прихильники позитивіського типу 

праворозуміння правовими цінностями вважають правову норму, правову 

певність, законність, формальну визначеність тощо. В аспекті 

континентальної правової традиції «центральними» є приватне і публічне 

право, верховенство права, кодифікація тощо. Юснатуралістичний тип 

праворозуміння безпосередньо правові цінності пов’язує із справедливістю 

тощо. У переважній більшості перелік таких цінностей формується за 

рахунок правової норми, законності, правового порядку, конституції, 

законодавства, суб’єктивних прав, правозастосування тощо із обґрунтування 

пріоритетності однієї-кількох із них залежно від обраних методологічних 

підходів. 

До універсальних правових цінностей традиційно у теорії права та у 

галузевих правових науках прийнято відносити справедливість як 

комплексну правову категорію («збірну», «поліструктурну»), яка охоплює й 

за рахунок цього набуває універсального змісту – свободу, рівність та 
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людську гідність [160, с. 42]. Останні також є правовими цінностями, при 

цьому також є універсальними правовими цінностями, проте у 

співвідношенні із справедливістю є менш складними, а отже цілком логічно, 

що розглядаються як її складові. Аналіз нагородного законодавства дозволяє 

стверджувати, що у більшості своїй вони безпосередньо (із збереженням 

назви, безпосередньою її фіксацією) не закріплюються, тобто можна і не 

зустріти положення, які містять слова «справедливість», «свобода», 

«людська гідність», «рівність», проте вони вусе ж таки закріплюються, бо 

опосередковано зазначаються при формулюванні принципів такого 

регулювання як основоположних засад такого регулювання. Одразу ж варто 

зазначити, що ці положення безпосередньо пов’язані із одним із дискусійних 

питань у сучасній правовій науці питанням щодо форм існування правових 

цінностей у правовій системі. Узагальнюючі різні підходи вчених-юристів 

щодо розуміння цього питання, можна стверджувати, що домінуючими є 

кілька варіантів: а) закріплення їх у вигляді принципів (як правило, 

загальних принципів) права; б) існування їх у вигляді правових аксіом; в) 

одночасне закріплення у кількох принципах і нормах; г) існування поза 

безпосереднім закріпленням. Все це дозволяє порушити питання про 

можливу класифікацію правових цінностей й виокремлення (умовно) 

правових цінностей первинних (або ж формальних), які забезпечують 

існування права, його визначеність та вторинних (або ж матеріальних чи 

субстанційних, які виконують фактично роль критеріїв його «належного або 

ж навпаки неналежного» існування [54, с. 544]. Це дозволяє вести мову, що є 

цілком виправданим, аргументованим, про тісний зв’язок правових 

цінностей і принципів правового регулювання, бо «цінності орієнтують 

діяльність на бажану мету, а принципи формулюють загальні вимоги 

забезпечення реалізації такої мети» [160, с. 42]. Отже, співвідношення 

цінностей та принципів правового регулювання взагалі та нагородної справи 

зокрема має вигляд співвідношення мети (бажаного результату) та засад її 

реалізації. Саме тому у перших статтях нормативно-правових актів, які 
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регулюють відносини нагородної справи, можна зустріти положення про 

рівність, пропорційність, дієвість, прозорість тощо. Аналізуючи ці 

положення, цілком можна сформулювати висновок про те, що правові 

цінності та принципи правового регулювання між собою взаємопов’язані. 

Так, наприклад, аналізуючи положення, яке закріплює принцип 

пропорційності, цілком логічно вести мова про зв’язок його як засади 

реалізації із правовою цінністю, якою є справедливість. Більше того, правові 

цінності знайшли своє закріплення у міжнародних нормативно-правових 

актах, ратифікованих державами світу, а отже як складові джерельної бази 

регулювання зазначених відносин, закріпили як бажаний результат для 

національного нормативно-правового регулювання правові універсальні 

цінності, в т. ч. й для нагородної справи. 

Варто зупинитися на їх характеристиці із зосередженням уваги на 

особливості сфери їх об’єктивізації. Так, зокрема, можна розпочати із 

феномену справедливості. Аналіз етимології її назви свідчить про те, що вже 

у самій назві є вказівка на право, що є достатньо знаковим й визначає її 

ресурс. Так, від lat. «justitia» - справедливість, правосуддя, від укр. 

«справедливість» - «право», «правда», «правдивий», «правий», це істотно 

впливає на розуміння сутності та змісту «справедливість». Отже, 

справедливість – це «одна з найважливіших універсальних цінностей, яка 

виражає ставлення людей один до одного з точки зору конкуруючих 

інтересів, вимог, обов’язків, захищати і культивувати яку покликана система 

права» [160, с. 48]. Це свідчить про нерозривний зв’язок цієї цінності 

універсального характеру із правом. «Правда», «Право», «Правдивість» та їх 

реалізація, конкретизація та забезпечення – сутність справедливості. Для 

нагородної справи важливо врегулювати й забезпечити реагування держави 

на надзвичайні, особливі здобутки, заслуги особи (колективу осіб) перед 

державою та суспільством «правильне», «правдиве» реагування та 

забезпечення практичного його втілення . Важливо справедливо реагувати у 

рівній мірі й забезпечити рівновагу при реагуванні на заслуги перед 
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державою і суспільством. Специфіка унормування повноважень суб’єктів 

нагородження зумовлює підвищену увагу до справедливості задля 

адекватності реагування, забезпечення престижності нагороди та 

нагороджених, формування прагнення ініціативності осіб (колективів осіб) 

до вчинення заслужених дій. Як вже зазначалося, справедливість є 

складною, поліструктурною правовою цінністю. Наслідком цього є розгляд її 

у правовій науці в якості об’єктивної справедливості та суб’єктивної 

справедливості, формальної справедливості, змістовної справедливості і 

нарешті процедурної справедливості. 

Стосовно першої «пари» видового розмаїття справедливості, а саме 

об’єктивної та суб’єктивної справедливості, варто одразу ж зазначити, що їх 

виокремлення зумовлене критерієм поділу – зв’язком із носієм. Отже, 

суб’єктивна справедливість безпосередньо пов’язана із конкретною особою і 

у цьому аспекті цілком можна вести мову про справедливість суб’єкта 

нагородження, суб’єкта, що сприяє нагородженню, «фінального» суб’єкта 

нагородження. Цілком можна вести мову і про суб’єкта нагородної 

законотворчості, який визначає принципи нагородного законодавства й 

фактично їх легалізує під час прийняття відповідного акту. Дуже важливо у 

цьому сенсі вести мову про справедливість ініціатора нагородної процедури, 

бо від нього залежить й початок зазначеної процедури, й її можлива 

«дефектність». Варто також згадати і про справедливість експертів, які 

залучаються для оцінювання заслуг номінантів – претендентів на 

відзначення Державними преміями України. Стосовно ж об’єктивної або ж 

іноді у правовій процедурі можна зустріти й іншу її назву – інституційної , 

варто зазначити, що вона, на відміну від попереднього виду, є притаманною 

певним соціальним групам суб’єктів нагородних правовідносин 

(громадськість, експерти, особи, що займають політичні посади, тощо). 

Зазначені види справедливості є тісно пов’язаними й зазначений поділ є 

скоріше за все умовним, а отже цілком можна запропонувати й іншу назву 



345 

розподілу справедливості як правової цінності, в т. ч. й в нагородній справі, 

на види – особиста та інституційна (колективна) справедливість [160, с. 49]. 

 Справедливість як правову цінність можна розглядати і як поєднання 

загальної та індивідуальної справедливості, які виокремлюються як за рівнем 

нормативної конкретизації, так і за ступенем аксіологічної загальності. 

Отже, «якщо загальна є повною чеснотою, що об’єднує всі ціннісні засади 

соціального життя та розглядається як еквівалент «суспільного блага», тоді 

як спеціальна або ж індивідуальна «являє собою не загальний баланс 

цінностей, яку суспільство може реалізувати поряд з іншими» [54, с. 738]. 

Прийнятно для нагородної справи та регулювання її за допомогою норм 

адміністративного права важливо чи все ж таки буде охоплюватися в цілому 

ціннісний підхід (заслужена поведінка, важлива для держави, суспільства, 

для суспільного блага) чи все ж таки благо окремої особи (особи, в діяннях 

якої можна знайти заслужені ознаки). Не меншу зацікавленість викликає й 

триєдиний поділ справедливості як правової категорії на формальну, 

змістовну та процедурну (самі назви різновидів підтверджують їх сутність). 

Формальна справедливість безпосередньо зосереджується на 

неупередженому виробленні (розробці) та застосуванні правил поведінки 

всіх без винятку, на «однаковому ставленні до однакового» [160, с. 49]. 

Основний акцент при з’ясуванні сутності формальної справедливості 

полягає у «однаковому», «неупередженому», «послідовному» ставленні до 

процесу нормотворчості та правозастосування. Отже, формальна 

справедливість у адміністративно-правовому регулюванні нагородної справи 

полягає у неупередженому, однаковому та послідовному ставленні до 

нагородотворчості (всіх її елементів) та нагородного застосування. Критерії 

однаковості, послідовності та неупередженості во всіх видів нагород, до всіх 

суб’єктів нагородних правовідносин, до всіх стадій нагородної процедури, 

до формування нагородної практики. Отже, акцент уваги при цьому виді 

справедливості зроблено саме на «формі» такого регулювання, а отже 

дотримання «справедливості форми» є передумовою ефективності 
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регулювання відносин нагородної справи, в т. ч. й за допомогою норм 

адміністративного права. Для формальної справедливості важливим є вже 

сам факт наявності законодавства як гарантії проти свавілля, бо воно 

формується задля упорядкування суспільних відносин, забезпечення 

реалізації та захисту суспільних інтересів (публічних інтересів). У 

нагородній справі засади її існування регламентовані законодавством і 

можна вести мову про існування зазначеної гарантії, проте «дефекти» самого 

законодавства впливають й на «чистоту» зазначеної гарантії, а отже й 

формальної справедливості. 

Окрім того, формальну справедливість варто пов’язувати й із 

«юридичною мовою, яка зазвичай демонструє всі ознаки риторики 

безособовості й нейтральності» [54, с. 739]. Аналіз положень нагородного 

законодавства підтверджує цю тезу про орієнтацію його на «… створення 

ефекту нейтралізації та універсалізації» [54, с. 739]. Ці ж орієнтири варто 

розглядати в якості «базових» й у процесі систематизації нагородного 

законодавства, в т. ч. й із використанням форми її – кодифікації. 

Якщо формальна справедливість пов’язана із формою, отже змістовна 

справедливість пов’язана вже із змістом такого регулювання, і правовою 

цінністю вже виступає саме зміст правового, і зокрема адміністративно-

правового регулювання відносин нагородної справи. Якщо «справедливість 

форми» (можн6а умовно запропонувати таку її назву) як цінність є 

універсальною й охоплює лише форму (зовнішній вираз) відповідного 

регулювання, тоді як «справедливість змісту» як цінність правового 

регулювання вже буде «прив’язуватися» до сфери регулюючого впливу і 

насамперед із акцентом на публічно-правову сферу регулюючого впливу. І в 

даному аспекті в умовах нового погляду на систему права із її поділом на 

приватне та публічне, із зміною меж такого регулювання значення 

змістовної справедливості як правової цінності зростає. Це у повній мірі 

стосується й нагородної справи. Варто звернути увагу, що змістовна 

справедливість зорієнтована на те, щоб «зберегти незмінне та постійне 
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прагнення надати кожному належне йому право» [160, с. 50]. Прийнятно до 

нагородної справи цей вид справедливості знаходить прояв у наданні права 

особі (колективу осіб) отримали відзнаку від держави та суспільства за свої 

надзусилля, заслуги, понаднормовані діяння, особливі результати діяльності 

тощо. Оскільки сфера нагородної справи є особливою й у регулюванні 

передбачає використання різних засобів, методів, важелів, а в умовах 

взаємопроникнення приватно-правової та публічно-правової сфер 

регулювання й використання ресурсів регулювання з новаційними 

акцентами, все ж таки змістовну справедливість як правову цінність 

регулювання відносин нагородної справи варто розглядати як розподільну 

або ж дистрибутивну справедливість [160, с. 50], яка полягає у «розподілі 

благ, влади, свободи» і традиційно є «справедливістю публічного права» 

[160, с. 50]. Це стосується як «позитивної» нагородної справи як сфери 

правового регулювання, так і деліктної або ж «негативної» нагородної 

справи, безпосередньо пов’язаної із відповідальністю за порушення 

встановлених правил. Це знаходить прояв у: відповідності заслуги і 

нагороди; у відповідності відповідальності і вчиненого протиправного 

діяння; у відповідності розмаїття заслужених діянь й системи заходів 

реагування на них, у відповідності заходів реагування на порушення 

процедурних правил тощо. Цей вид справедливості, зокрема змістовної 

справедливості, під назвою «розподільна» вже у самій назві передбачає 

зв’язок її феномену із розподілом, перерозподілом обмежень, стимулів, 

суспільного доходу тощо. З огляду на унікальність публічного права, а отже 

й справедливості як правової цінності саме публічного права, важливо 

з’ясувати засади реалізації цієї категорії, а саме, якими мають бути критерії 

розподілу або ж перерозподілу стимулів, обмежень, благ тощо. Якщо 

формальну справедливість пов’язують із формальною рівністю, тоді як 

змістовну справедливість пов’язують із розміреністю, співмірністю, 

пропорційністю («віддати кожному йому належне») [54, с. 739]. Саме 

пропорційності рівності (справедливості) прагнуть при розподілі 
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(перерозподілі) благ, при реагуванні на протиправні діяння. Аналіз фахових 

тематичних джерел дозволяє виокремити одразу кілька критеріїв, які можуть 

виконувати роль таких засад. Трак, серед таких критеріїв виділяються: а) за 

посадою або ж за правовим статусом особи; б) за законом; в) за «фактичною 

рівністю», а саме кожному те ж саме, що й особі; г) за потребами; д) за 

результатами роботи (служби) без урахування витрат; е) за заслугами, тобто 

результатами роботи (діяльності, служби) із урахуванням витрат тощо [160, 

с. 50-51]. Із зазначеного переліку цілком можна обрати для адміністративно-

правового регулювання нагородної справи саме останній критерій з огляду 

забезпечення справедливості реакції держави та суспільства на заслуги 

особи, на надзусилля особи або ж колективу осіб, на неординарні, особливі 

досягнення тощо. Саме із обранням цього критерію розподілу при 

використанні справедливості як правової цінності адміністративно-

правового регулювання нагородної справи можна вести мову про 

забезпечення ефективності останнього. 

І, нарешті, процедурна справедливість (саме процедурна, а не 

процесуальна, оскільки це зумовлене особливістю самої сфери об’єктивізації 

такого регулювання), безпосередньо пов’язана із дотриманням засад 

врегулювання нагородної процедури як виду адміністративної процедури. 

Правова цінність її пов’язана із дотриманням: неупередженості всіх 

учасників нагородної процедури під час всіх стадій, можливості залучення 

громадськості на стадіях процедури, публічності та відкритості процедури, 

дотримання певних строків як окремих стадій, так і процедури в цілому 

тощо. Встановлення та забезпечення процедурних засад у нагородній справі 

із використанням адміністративно-правових норм сприяє прозорості, 

визначеності, послідовності та контрольованості відносин, а отже й 

забезпечення справедливості саме щодо процедури. 

Процедурна справедливість традиційно у правовій науці 

розглядається із розподілом на: а) інформаційну (повнота, прозорість, 

зрозумілість, своєчасність тощо); б) міжособистісну (норми поваги та 
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увічливості); в) процедурну (контроль за результатом, за процедурою, 

етичність, нейтралізація упереджень, корегування тощо) [54, с. 741], що у 

повній мірі є прийнятним і для її розгляду як правової цінності стосовно 

врегулювання відносин у нагородній справі. Окрім того процедурна 

справедливість може розглядатися із її поділом на: а) суто процедурну 

(існування самих процедур без незалежної міри справедливого результату); 

б) абсолютно процедурну (із критерієм справедливого результату та 

процедурою щодо досягнення такого результату); в) неабсолютну 

процедурну (при наявності критерію та відсутності процедури щодо 

досягнення результату) [54, с. 742]. Стосовно сфери нагородної справи варто 

враховувати ці положення й розуміти, що формальна справедливість 

пов’язана із змістовною, де є перша, отже буде й друга. Стосовно ж 

процедурної справедливості, варто зрозуміти, що абсолютна процедурна та 

неабсолютна процедурна справедливість зорієнтовані на змістовну, а от вже 

суто процедурна – на «її заміну…, гарантує первинну легітимацію 

результату» [54, с. 742]. Безперечно всі різновиди справедливості як 

правової цінності адміністративно-правового регулювання відносин 

нагородної справи взаємопов’язані, доповнюють одна одну й у сукупності 

відіграють роль правової цінності. «Дефектність» ресурсу будь-якої із них 

зумовлює «дефектність» цінності в цілому, а отже негативно впливає на 

регулювання відносин у зазначеній сфері. 

Як вже зазначалося, справедливість є комплексною, збірною, 

поліструктурною правовою цінністю, зміст якої безпосередньо пов’язаний із 

рівністю, людською гідністю та свободою, на аналізі яких також варто 

зупинитися. Рівність у теорії права розглядається як «схожість за певними 

ознаками з відмінностями в інших ознаках» [160, с. 46]. Детальний аналіз 

цих положень дозволяє вести мову не про однаковість, а про подібність, і це 

знаходить своє втілення у доктринальних положеннях про «те, що кожен 

заслуговує на таку ж повагу і ставлення, як і інші» [160, с. 46], тобто не 

однакове ставлення, а подібне, з «рівною турботою і повагою» [160, с. 46], 
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«рівне ставлення до всіх, хто належить до певної загальновизнаної групи 

людей…, утворює обов’язкову вимогу для будь-якої системи правового 

порядку…, передбачає вимогу проводитись в однакових випадках 

однаковим чином, а у відмінних випадках - відмінним» [54, с. 669]. 

Щоправда, у галузевих наукових фахових джерелах можна зустріти 

положення, безпосередньо присвячені рівності, в яких основний акцент 

уваги зроблено на однаковості, а не подібності. Так, наприклад, Т. Чехович, 

аналізуючи конституційний принцип рівності громадян перед законом у 

публічному управлінні, цілком логічно зупиняється на аналізі феномену 

рівності на підставі попереднього опрацювання положення національного 

законодавства, зокрема ст. 248 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Вона зазначає, що сутність принцип рівності 

розкривається завдяки поєднанню кількох його складових, серед яких: 

«однакове, неупереджене ставлення органів публічної влади (їх посадових 

осіб) до осіб …; однакове тлумачення й застосування положень законів 

України та інших нормативно-правових актів при розгляді справ …; 

однаковий підхід до оцінки й кваліфікації однотипних діянь та визначення 

…; розгляд справ … на однакових умовах та в однаковому порядку …» [177, 

с. 7]. У роботі подається не лише аналіз норми права, а й практики її 

застосування, з акцентом саме на однаковість. Звертає увагу, що вчена-

юрист неодноразово використовує й не змінює або ж висвітлює своє бачення 

щодо цього стосовно слова «однакове», а не «подібне» є домінуючим при 

характеристиці цього принципу у роботі Т.Чехович. Хоча, це лише складова 

загальної правової цінності «рівність», одночасно використання для 

позначення її змісту монослова є дещо спрощеним, а отже й дещо 

спрощеним розумінням як складової, так і правової цінності – «рівність» в 

цілому. В той же час, наприклад, Т. Коломоєць, аналізуючи основні 

принципи адміністративного права, які стосуються відносин між 

адміністративними органами та приватними особами, серед зазначених 

виокремлює «рівність перед законом й зазначає, що його сутність полягає у 
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тому, що «при розгляді справ адміністрація повинна однаково трактувати 

випадки, що є об’єктивно схожими, і, навпаки, - по-різному – у випадках 

розбіжності, незалежно від особи, що вступила у правовідносини з нею 

(стать, раса, мова, релігія, політичні переконання, соціальний статус; реакція 

адміністрації на індивідуальний випадок)повинна бути значною мірою 

передбачувана в світлі її попередніх актів, не повинно бути відхилень від 

попередньої політики, якщо для цього немає обґрунтованих причин; не 

можна використовувати цей принцип для виправдання ширшого 

застосування незаконної практики» [69, с. 50]. Отже, не зважаючи на 

використання в якості «базового» слова для позначення сутності рівності 

«однаково», в той же час має місце розширення розуміння основного 

термінологічного ряду для цієї складової універсальної правової цінності 

рівності, про що свідчить використання одночасно при формулюванні змісту 

принципу й інших слів, а саме: «схожих», «об’єктивно схожих», «по-

різному», «розбіжності». Отже, спостерігається розуміння схожості і 

розбіжності випадків, а отже однакового та різного тлумачення й 

застосування норм права, й, що також є цікавим, можливі відхилення, 

розбіжності мають супроводжуватися обґрунтуванням рішення, інакше це 

може розглядатися як «незаконна практика» [69, с. 50]. 

Дещо ширше розуміння рівності (щоправда, знову ж таки як 

принцип) демонструють В. Бевзенко та Р. Мельник, при цьому вони 

спочатку звертають увагу на заборону дискримінації, а вже потім на рівність 

перед законом [37, с. 76-77]. Фактично вони тим самим допускають правову 

розбіжність, й одночасно як «бар’єр» для неї визначають заборону 

дискримінації, обов’язок обґрунтування розбіжностей у актах управління. 

Рівність перед законом як засадниче положення у врегулюванні відносин у 

публічно-правовій сфері, а отже цілком можливо вести мову і про нагородну 

справу, розглядається як засада для формування у державі рівних 

можливостей [37, с. 77], тим самим зосередили акцент уваги на фактичній 

рівності. 
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Можна звернути увагу і на Науково-практичний коментар до проекту 

Закону України «Про адміністративну процедуру», у ст. 7 якого 

запропоновано рівність розглядати з позицій «рівного ставлення держави, 

адміністративних органів до всіх осіб (фізичних та юридичних)» [143, с. 51]. 

Отже, спостерігаємо зосередження уваги саме на «рівному ставленні» 

як «базовому» словосполученні для розуміння феномену рівності (знову ж 

таки лише частини правової цінності в цілому), проте у цьому ж коментарі 

до статті подається уточнення, а саме: «однакові адміністративні справи 

вирішуються однаково, і до всіх осіб адміністративні органи мають 

ставитися з належним рівнем поваги» [143, с. 52]. Що знову ж таки 

демонструє «коливання» вчених-юристів, а точніше вчених-

адміністративістів у безпосередньому розумінні сутності рівності. Акцент 

зроблено не на тотожності, а саме на однаковості, що й сприяє певному 

звуженню розуміння зазначеного феномену в цілому. В той же час Т. Фулей, 

аналізуючи практику застосування ЄСПЛ в адміністративному судочинстві, 

рівність визначає, із посиланням на конкретні рішення, як «застосування до 

однойменних суб’єктів не може бути розрізненим, винятковим, обмеженим з 

огляду на їхні властивості» [178, с. 17]. Рівність має бути засадничою 

основою у регулюванні всіх відносин, пов’язаних із нагородною справою, і 

матеріально-правові, і процедурні, і деліктні, і регулятивні, стосовно будь-

яких осіб-учасників нагородних правовідносин на будь-якій стадії їх.  

Важливо чітко усвідомлювати саме не однаковість, а подібність має 

бути центральним «вектором» у використанні рівності у врегулюванні 

відносин нагородної справи за допомогою норм адміністративного права. 

Подібність реакції держави та суспільства на заслужену поведінку особи 

(колективу осіб), на геройський вчинок особи, в т. ч. й іноземної особи, при 

розгляді нагородних документів будь-якої особи, при оформленні будь-якого 

нагородного подання тощо. Саме тому цілком логічним є питання , мова йде 

про правову цінність рівності як рівності можливостей осіб щодо 

нагородження за заслужену поведінку особи (колективу осіб), чи все жд таки 
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про рівність життєвих ситуацій. Фактично це запитання порушує проблему 

визначення пріоритетності у врегулюванні відносин нагородної справи за 

допомогою норм адміністративного права із орієнтацією на забезпечення 

ефективності такого врегулювання рівності формальної («форма рівності», 

«рівність форми», «трафаретна рівність» тощо), яка передбачає унормування 

засад рівних можливостей осіб (особи є подібними, а отже рівними) й щодо 

можливостей їх нагородження за заслужену поведінку. Чи все ж таки 

пріоритетною має бути рівність фактична («рівність фактів», «факт 

рівності», «рівність обставин» тощо), яка унормовує реакцію держави на 

настання певних обставин, за яких рівність визначає таке регулювання. 

Формальна рівність реалізується за допомогою принципів права: рівності 

перед законом, рівності перед судом, рівності прав і свобод людини і 

громадянина, рівності обов’язків, в той час як фактична рівність реалізується 

лише за допомогою двох принципів: диференціації правового регулювання 

та позивної дискримінації [54, с. 674]. Хоча у галузевій правовій науковій 

літературі можна зустріти й інші варіанти внутрішнього поділу рівності, 

серед яких: «заборона дискримінації, гендерна рівність, рівне ставлення, 

рівні можливості» [177, с. 14], а отже й різні принципи для їх закріплення. 

Одночасно В. Галай, формулюючи власну концепцію принципів публічної 

служби в адміністративному праві України, також звертає увагу на рівність. 

Щоправда як принцип регулювання відносин публічної служби, й серед його 

елементів виокремлюють: «абсолютну рівність у гідності і правах, що 

походять із природної концепції прав людини; рівність перед законом 

(рівний захист за законом, гендерну рівність, рівний доступ до публічної 

служби, рівні можливості, рівність конституційних прав і свобод); рівність 

як заборону дискримінації (немає привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

статі, мови, релігії, кольору шкіри, політичних інших переконань, етнічного 

чи соціального походження, майнового стану, інших ознак); рівність перед 

судом» [179, с. 25]. Відповідно, пропонуючи авторський підхід щодо 

розуміння рівності (в даному випадку мова йде про правову цінність в 
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цілому, а не тільки будь-який один-кілька її елементів), В. Галай передбачає 

й ряд принципів для їх закріплення. Отже, що є пріоритетним рівність 

формальна чи, все ж таки, рівність фактична? Для забезпечення 

адміністративно-правового регулювання відносин нагородної справи 

важливо закріпити рівність як правову цінність такого регулювання із 

акцентом поєднання як формальної, так і фактичної рівності. Саме таку у 

нагородному законодавстві мають бути закріплені положення про тотожне 

регулювання відносин щодо будь-яких осіб (колективів осіб) без передумов 

для будь-якої дискримінації за будь-якою ознакою за умови заслуженої 

поведінки таких осіб (їх колективів), одночасно має враховуватися й 

відмінність між особами (стосовно відзначення їх за різну заслужену 

поведінку), яка має визначатися й відповідати реальному стану розвитку 

суспільства, бути обґрунтованою (як щодо визначення виду, нагороди, 

черговості нагородження тощо). Фактично мова йде про «правову 

диференціацію» або ж її іншу назву «позитивну дискримінацію», яка має 

легалізуватися «з метою забезпечення реальної рівності суб’єктивних прав» 

[177, с. 9]. В таких випадках дійсно має місце «відступ» від 

загальновизнаного розуміння сутності рівності, проте такий «відступ» є 

чітко унормованим (яка заслужена поведінка, яка особа може претендувати 

на нагородження, чи можливим є відступ від черговості нагородження осіб, 

чи можливим є відступ від вимог періодичності нагородження 

тощо).Практика т. зв. «позитивної дискримінації» або ж «розумної 

відмінності» є й поширеною у країнах ЄС, й у практиці ЄСПЛ та Комісії з 

прав людини. Серед «ключових» питань для позитивної відповіді щодо 

наявності саме вищезазначених явищ, а не їх антиподів, є: «а) чи дійсно має 

місце відмінність у ставленні за аналогічною ситуацією; б) чи виправданою є 

відмінність у ставленні осіб, які знаходяться в аналогічній ситуації; в) чи 

дотримана розумна розмірність між засобами, що використовуються, й 

метою, що досягаються» [177, с. 14]. Безперечно, в наявності чимало 

оціночних положень, як-то: «відмінність», «виправдана відмінність», 
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«розумна розмірність», що передбачає прояв у процесі їх тлумачення 

суб’єктивного прояву особи, проте відмінність має бути й щодо нагородної 

справи зокрема. Саме тому якість нагородного законодавства із 

урегулюванням можливих варіантів «неординарного» характеру з умови 

прозорості, гласності та публічності нагородної процедури сприятиме 

ефективному впровадженню ресурсу рівності як правової цінності в цілому 

із можливими варіантами її опосередкування правовою диференціацією й 

одночасно збереженням ознак, які формують її ресурс (об’єктивна 

обумовленість, релятивність, нормативність, забезпеченість, 

концентрованість, засадничість, імперативність, стабільність) [177, с. 7-8]. 

Позитивна дискримінація сприяє «усуненню дисбалансу» й «скорішому 

досягненню рівного балансу» [180, с. 100], «рівноправного статусу» й 

завдяки таким заходам усувається «дисбаланс між можливостями різних 

категорій осіб на здійснення основоположних прав з огляду на певні 

стереотипи та традиції, які сформувалися у суспільстві» [180, с. 100]. Це 

дозволить закріпити рівність як правову цінність і щодо можливостей таких 

осіб (формальну рівність) і щодо обставин (фактичну рівність); а 

забезпечення справедливості такого регулювання відносин. Ще однією 

правовою цінністю, безпосередньо пов’язаною із справедливістю, є людська 

гідність. Це є актуальним й для нагородної справи та врегулювання її як за 

допомогою будь-яких норм права, так й адміністративно-правових норм. 

Оскільки нагородне законодавство зорієнтоване безпосередньо на 

відзначення з боку держави або ж суспільства заслуженої поведінки фізичної 

особи (колективу осіб), проблематика людської гідності має безпосереднє 

відношення як до сфери, так і до врегулювання таких відносин. Людську 

гідність можна розглядати як «соціально визнану здатність людини бути 

такою, якою вона хоче та може бути, навіть якщо така здатність не може 

бути актуально реалізована» [160, с. 52-53]. Аналіз цього визначення 

дозволяє вести мову про «зв’язок» людської гідності із мірами можливої, 

дозволеної, обов’язкової поведінки її. Саме тому можна стверджувати, що в 
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наявності взаємозв’язок, взаємозумовленість людської гідності як правової 

цінності та правового статусу особи. Людська гідність фактично 

унормовується у положеннях, які визначають особу в якості суб’єкта права, 

регламентують її права та обов’язки. Це у повній мірі стосується й 

нагородної сфери та нагородного законодавства, яке визначає потенційних 

осіб, які можуть мати заслужені результати своєї поведінки, а отже можуть 

бути особами, щодо яких нагородження здійснюється. Це стосується 

регламентації їх прав, обов’язків, в т. ч. після вручення нагороди. Це 

стосується регламентації їх прав, обов’язків й інших учасників нагородних 

відносин, що також є зовнішнім проявом людської гідності як цінності 

відповідного правового регулювання. Не варто забувати і про специфіку 

нагородного законодавства зорієнтованого на ресурс цієї цінності у випадку 

врегулювання відносин посмертного , а отже врегулювання статусу як особи, 

щодо нагородження якої виникають відносини, так і членів її сім’ї, так і 

суб’єктів нагородження, суб’єктів, які сприяють нагородженню. За таких 

умов людську гідність як правову цінність варто розглядати як підґрунтя, 

базис правового статусу особи у нагородній справі. Зв’язок її є взаємним й 

передбачає взаємозумовленість людської гідності та правового статусу 

особи. «З одного боку, усі права людини випливають із визначення її 

гідності, а, з іншого, - інститут прав людини оптимальною формою втілення 

у життя, а також захисту гідності особи» [160, с. 53]. Визнання особи 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України) не лише 

визначає вектори діяльності суб’єктів нагородження та суб’єктів, що 

сприяють нагородженню, а й можливість особи формувати свою поведінку, в 

т. ч. й вчиняти діяння, які є наднормованими, особливими, значущими для 

держави та суспільства, й розраховувати на їх відзначення з боку держави. 

Людська гідність може слугувати підґрунтям як для «активного» статусу, так 

і для «позитивного» статусу особи, що є у повній мірі прийнятним для сфери 

нагородної справи, а отже й для визначення у нагородному законодавстві. 

Врегулювання ж деліктних відносин фактично передбачає виконання ролі 
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базиса зазначеною правовою цінністю й для т. зв. «негативного» правового 

статусу особи. Щоправда, за загальним обсягом свого врегулювання, все ж 

таки мову слід вести саме про превалювання т. зв. «позитивного» та 

«активного» правового статусу особи у нагородних відносинах й базування 

його на використанні ресурсу людської гідності як правової цінності. 

І, нарешті, як людська гідність, так і рівність, безпосередньо пов’язані 

із свободою особи як «можливістю обирати, діяти на власний розсуд» [160, 

с. 43], як «принципом права, що передбачає можливість автономії суб’єкта, 

тобто звільнення його від обов’язкових дій ззовні та самостійність у 

прийнятті рішень щодо вчинення власних дій [54, с. 697], «як 

загальнолюдським виміром права» [54, с. 697]. Саме свобода закріплює 

модель поведінки, яка характеризує особу, «в якій ґрунтовні уявлення про 

рівність, людську гідність» [160, с. 43], вона обумовлює потребу права й 

відіграє роль цінності його. При цьому свобода є своєрідним його 

«двигуном», бо надає можливість вчиняти або ж утримуватися від певних дія 

як тих, що стосуються безпосередньо її, так й опосередкованих дій (особи, 

що сприяють нагородженню, наприклад). У цьому сенсі свободу варто 

розглядати у «формальному» та «матеріальному» аспектах, де перший 

«зосереджує увагу лише на забезпеченні свободи дій особи, гарантуванні 

безперешкодного вчинення дій, а другий … збільшення можливостей і 

варіантів дій, розширення свободи, а отже справедливого поділу суспільно 

зумовлених шансів розвитку і ресурсів» [54, с. 700]. Для цього важливо 

унормувати ті межі, у яких особа може моделювати свою поведінку. Саме 

тому варто звертати увагу на «свободу для» («позитивна свобода») із 

зазначенням позитивних дій учасників нагородних правовідносин, та 

«свободи від» («негативної свободи») із зазначення заборон, обмежень, 

«фільтрів» тощо. Прикладом останнього можуть слугувати ліміти 

нагородження, термінові коефіцієнти, послідовність нагородження різними 

видами нагород тощо. Отже, у даному випадку адміністративно-правове 

регулювання нагородної справи з акцентом на свободу як правову цінність 
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втілює її у відповідних принципах та інститутах, гарантує її від порушень й 

унормовує» легітимовану міру свободи» [54, с. 704]. Саме тому зміст 

свободи, із поєднанням двох зазначених складових, унормовано за 

допомогою принципів нагородного законодавства, а отже зорієнтоване на їх 

дотримання й за рахунок цього – на забезпечення ефективного 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи. 

Отже, можна стверджувати, що правовими цінностями ефективного 

адміністративно-правового регулювання має бути справедливість із усіма її 

складовими, серед яких: рівність, людська гідність, свобода. Їх поєднання 

дозволяє досягти дієвості, визначеності, орієнтованості такого регулювання, 

оптимального використання ресурсів для досягнення мети. При цьому слід 

пам’ятати, що комплексним має бути підхід до ресурсу, справедливості як 

змістовної, формальної та процедурної справедливості, а змістовна має 

розглядатися як різновид розподільчої справедливості із акцентом на заслуги 

особи (колективу осіб) з урахуванням їх зусиль. Аналогічним має бути і 

підхід до розуміння рівності із поєднанням рівності можливостей 

(формальної) та рівності фактичних умов (фактичної), людської гідності як 

основи позитивного, активного правового статусу особи у відносинах 

нагородної справи та свободи як «свободи для» («позитивної») та «свободи 

від» («негативної»). Саме таке розуміння ролі, значення зазначених правових 

цінностей із унормуванням їх у положеннях нагородного права та 

закріплення у нагородному законодавстві здатне забезпечити ефективне 

регулювання відносин нагородної справи з використанням унікального 

ресурсу адміністративного права. 

До того ж варто усвідомлювати, що зазначені правові цінності є 

динамічними у правовій реальності, що є цілком виправданим. Це знаходить 

зовнішній свій прояв у кількох процесах, серед яких найбільш типовими є 

філіація та інституціоналізація правових цінностей. Першу пов’язують із 

запозиченням правових цінностей, сформованих в інших правових 

традиціях. Це є особливо актуальним в умовах рецепції, глобалізації права. 
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Філіацією правових цінностей взагалі та у нагородній справі зокрема слід 

розглядати у «прив’язці» до процесу апроксимації правових систем як 

«процесу наближення права (законодавства) однієї країни до права 

(законодавства) інших країн (міждержавних об’єднань)» [54, с. 19]. Для 

України, в т. ч. й у сфері нагородної справи, цей процес безпосередньо 

пов’язаний із відповідністю національного рівня правового регулювання 

відповідних відносин стандартам ЄС, а отже використання апроксимації як 

проміжної стадії гармонізації законодавства України та законодавства ЄС, а 

отже як досягнення такого рівня відповідності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи, що дозволяє вести мову про його правову 

інтеграцію та її результат – конвергенцію. І у цьому аспекті важливо 

використовувати весь інструментарій досягнення мети – наукове 

обґрунтування та планування, нормотворчість та уніфікацію 

правозастосування. 

Інституціоналізацію правових цінностей слід розглядати як 

«практичне втілення» їх у правову систему, «побудову специфічних 

правових структур як нормативних так і організаційних» [54, с. 544]. Завдяки 

цьому правові цінності перестають існувати лише у вигляді принципів, ідей, 

а набувають поліваріативності форм свого існування – «спеціального 

правового простору, складові якого існують як функціональні елементи 

права …, де правові цінності існують й у нормативній, правозастосовній та 

суб’єктній підсистемах правової системи» [54, с. 544]. Наслідком цього є 

прийняття нових нормативно-правових актів, виокремлення нових інститутів 

нагородного права, формування нових організаційних інституцій (Комісій 

тощо) тощо. 

Подальше використання ресурсу правових цінностей для 

забезпечення ефективного адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи має здійснюватися з урахуванням феномену глобалізації у 

праві в цілому. При цьому основними глобалізаційними процесами, які 

вплинуть на зазначену сферу суспільних відносин, як і на процес правового 
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їх врегулювання, мають бути: а) демографічні зміни у соціальній 

інфраструктурі більшості країн світу, в т. ч. й України, мобільність, в т. ч. 

міграційна, яка вплине і на суб’єктів нагородних правовідносин. Хоча сфера 

відповідного регулювання є національно орієнтованою, бог передбачає 

реакцію на заслуги перед Україною, перед українським суспільством, в тім, і 

як вже підтверджує практика, такі заслужені дії можуть вчиняти й іноземні 

громадяни й особи без громадянства. Це вимагає певного корегування змісту 

норм нагородного законодавства й чіткого визначення критеріїв з’ясування 

заслуженої поведінки, її значимості саме для держави та суспільства; б) 

істотне збільшення сфери регулюючого впливу й вихід за межі регулювання 

однієї правової системи [160, с. 527]. В даному випадку мову варто вести про 

відповідність нагородного законодавства аналогічним феноменом ЄС, 

міжнародно-правовим стандартам, а можливо й формування глобального 

нагородного права та уніфікованих форм зовнішнього його існування. В тім 

слід пам’ятати, що при загальному сприйнятті такої ідеї щодо 

універсальності правових цінностей, втім не можна однозначно 

стверджувати про дієвість його існування, бо є заслуги перед людством, а є 

заслуги перед певною нацією, народом, історична зумовленість їх, що все ж 

таки ставить під сумнів можливість існування такого простору, до того ж не 

варто забувати і специфіку феномену самого адміністративного прав, ресурс 

якого пропонується використовувати для врегулювання зазначених 

відносин. Єдині універсальні цінності цілком можна виокремити, в тім все ж 

таки правове врегулювання відносин має бути здійснене з урахуванням 

історичних обумовлених факторів, потреб, прагнень; в) правова акультурація 

із запозиченням правових цінностей інших правових систем, про що вже 

зазначалося, проте цей процес знову ж таки має бути не штучним, а 

виваженим, обґрунтованим. Навіть сприйняття універсальних правових 

цінностей все ж таки має здійснюватися з урахуванням належності України 

до правової сім’ї, а отже й сприйняття з акцентом на особливості останньої 

(наприклад, стосовно рівності у англо-американській та романо-германській 
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правових системах є певні особливості унормування із акцентом на 

можливість використання «базового» джерела права). Із цим пов’язана й 

конвергенція правових систем та результатів такої, а також підвищення ролі 

і значення міжнародно-правових стандартів регулювання відносин взагалі та 

у сфері нагородної справи зокрема. 

Правові цінності в аспекті ефективності врегулювання відносин 

нагородної справи з акцентом на правову глобалізацію слід розглядати саме 

у контексті національної правової глобалізації на противагу наднаціональній 

правовій глобалізації. У зв’язку із цим акцент уваги має концентруватися і на 

національних особливостях нагородного права, нагородного законодавства, 

нагородної практики, нагородної політики тощо. Зазначені цінності будуть 

пов’язані не лише із процесами нагородотворчості, нагородозастосування, а 

й із удосконаленням засад використання цінностей взагалі у правовому 

просторі. Саме тому все частіше цілком логічно порушуються питання про 

європеїзацію правотворчих та правозастосовних процесів в Україні. Цілком 

логічним є запитання, а чи стосуються ці процеси нагородної справи та 

унормування її відносин. Пріоритетні процеси розвитку України пов’язані із 

євроінтеграційними її прагненнями, із входженням її до т. зв. «європейської 

правової системи як системи правових норм, принципів, інститутів, 

пов’язаних із ними правових явищ, сформованих під впливом процесів 

політичної, економічної, правової та культурної інтеграції європейських 

країн» [54, с. 126]. Інтеграційність європейської правової системи 

передбачає впровадження єдиних, уніфікованих правил для всіх держав-

учасниць, фізичних та юридичних осіб ЄС й визначення векторів розвитку 

національних правових систем зазначених учасниць. З огляду на особливий 

статус України стосовно ЄС можна зробити припущення про 

опосередкованість зазначеного впливу на неї та приналежність до системи, 

втім чітко визначені вектори приєднання, а точніше прагнення до 

приєднання навпаки істотно посилюють вплив зазначеної системи на 

нормотворчість та правозастосування в Україні, а отже й вплив зазначених 
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європейських правових цінностей. Розглянуті у роботі цінності традиційно, 

поряд із верховенством права, демократією, толерантністю, належать до 

«європейських правових цінностей» як «спільного конституційно-правового 

надбання країн Західної Європи», «умови Sine qua non членства у ЄС», 

незмінних ідеологічних засад існування ЄС, завдяки яким «здійснюється 

формування, актуалізація, спрямування, структурування й виправдання 

одних напрямків діяльності та засудження інших» [54, с. 131]. 

Спрямованість європейської правової системи на упорядкованість відносин, 

насамперед, за участю фізичних та юридичних осіб, із впровадженням 

зазначених правових цінностей, істотно актуалізує питання й європеїзації 

нагородотворчості та нагородозастосування. І тому логічніше вести мову в 

аспекті пошуку напрямків підвищення ефективності адміністративно-

правового регулювання відносин нагородної справи на стільки про 

глобалізаційні, не скільки про євроінтеграційні процеси, а отже й про 

європеїзацію нагородотворчості та правозастосування, про європейське 

нагородне право (хоча і умовне) як складову європейського 

адміністративного права. Все частіше звертається увага представниками 

галузевої правової науки на ці питання, на їх актуальність, а отже й 

доцільність урахування в умовах аналізу феномену ефективності та 

нагородної справи. Варто згадати роботи А. Пухтецької, М. Бояринцевої, Т. 

Коломоєць, Ю. Юринець, Е. Карміршина та ін., в яких висвітлюється 

проблематика європейського адміністративного права та європейського 

адміністративного простору. Варто підтримати їх позиції щодо умовної 

назви європейського адміністративного права, проте з акцентом на ресурс 

європейських правових цінностей як єдиних, уніфікованих засад 

регулювання відносин європейських держав все ж таки можна 

запропонувати вищезазначені цінності визнати «базовими» й для 

врегулювання відносин нагородної справи в Україні із запозиченням 

позитивного досвіду нагородотворення та нагородозастосування у 

європейських державах. При цьому зазначені процеси мають бути не 
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хаотичними, а як і будь-який пріоритетний напрямок розвитку держави, 

базуватися на «логічно побудованому алгоритмі реалізації відповідному 

напрямку держави, що складається із послідовної взаємодії елементів: 

стратегії зазначеної політики, плану реалізації зазначеної стратегії, 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо її здійснення, звітування 

про наслідки реалізації зазначеного плану» [181, с. 8]. Зазначене положення 

у практичній площині має передбачати: «а) належне правове забезпечення; 

б) удосконалення інституційного забезпечення; в) залучення інститутів 

громадянського суспільства; г) визначення інструментів діяльності публічної 

адміністрації під час реалізації зазначеного плану дій» [181, с. 9].Стосовно 

нагородної справи проблематика ефективності адміністративно-правового 

регулювання зазначених відносин також вимагає алгоритмізації відповідних 

дій: в наявності Концепція вдосконалення нагородної справи, проте 

конкретних практичних дій (спланованих, ресурсозабезпечених та 

прозвітованих) немає, що відповідно впливає на стан регулювання 

зазначених відносин, а отже й їх ефективність існування, а отже й 

ефективність нагородної справи в цілому. Концепція охоплює не лише 

напрямки нагородотворчості, а й організаційно-процедурне або ж 

інституційне забезпечення, що особливо актуалізується в умовах 

децентралізації влади в Україні й з’ясування меж розподілу повноважень 

стосовно нагородної процедури. При цьому важливо, що в умовах 

європеїзації в Україні має місце не просте запозичення позитивних здобутків 

європейської нормотворчості та правозастосування, а й, як слушно зазначає 

Ю. Юринець, «має бути щире сприйняття європейського стилю правового 

мислення, правотворчості, правозастосування та право охорони» [182, с. 23]. 

Відповідно й інституційне забезпечення зазначених процесів та залучення 

громадськості також має відбуватися з акцентом на цей вектор, як, до речі, й 

обрання інструментів для реалізації вищезазначених стратегічних планів. 

Реалізацію зазначених заходів варто здійснювати у контексті розуміння 

європейського нагородного права як складової європейського 
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адміністративного права та європейського правового простору. Не варто 

останнього ототожнювати із суто європейським правом, бо він «виходить за 

межі ЄС» й поширюється на інші європейські країни, міжнародні організації, 

національні правові системи європейських держав. Дійсно, європейське 

адміністративне право відіграє певну роль у формуванні зазначеного 

простору, «входить» до нього, проте не є із ним тотожним. При цьому 

зазначений простір є саме «правовим», а не суто адміністративним (як 

зазначає, наприклад, Ю. Юринець, використовуючи термін для його 

позначення «європейський адміністративний простір» [182, с. 23-24]), бо 

важливо все ж таки зробити акцент на його упорядкованості певними 

нормами права. По аналогії із цими положеннями можна запропонувати 

виокремлювати «європейське нагородне право», «європейський нагородний 

простір», які охоплюють єдині універсальні правові цінності у своєму 

формуванні та функціонування й поширюють свою дію на країни Європи, 

які ці цінності сприймають для формування своїх правових систем та їх 

узгодження, наближення, гармонізації. 

Отже, важливо врахувати універсальні європейські цінності й 

сприяти формуванню нагородного права, нагородного законодавства, 

нагородної практики України відповідно як складової «європейського 

нагородного права» як частини «європейського адміністративного права» та 

«європейського нагородного простору». Важливо враховувати динамічність 

зазначених універсальних правових цінностей для врегулювання відносин у 

сфері нагородної справи й акцент при цьому зробити на максимальному 

урахуванні процесів філіації та інституціалізації зазначених правових 

цінностей задля забезпечення ефективності врегулювання зазначених 

відносин. 
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4.6 Адміністративна відповідальність у забезпеченні ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні 

 

  

Задля забезпечення ефективного галузевого регулювання відносин у 

сфері нагородної справи варто, окрім ресурсу регулятивних норм, 

покликаних визначати моделі відносин, наприклад, стосовно різновидів 

державних нагород, повноважень впровадження нагород в обіг, нагородної 

процедури, правого статусу нагородженої особи тощо, використовувати й 

правоохоронні (охоронні) норми, зорієнтовані на визначення моделей 

відносин, пов’язаних із порушенням нагородних правових приписів, із будь-

якими «відхиленнями» від нагородних правових стандартів, що негативно 

впливає на інститут нагороди, підгалузь нагородного права, на нагородну 

справу в цілому. Як і будь-яка інша сфера суспільних відносин, нагородна 

справа пов’язана із «повним» набором елементів норми права, які 

використовуються для унормування зазначеної сфери суспільних відносин. 

Варто одразу ж зазначити, що незважаючи на особливість, значимість 

нагородної справи в цілому для держави, суспільства, на жаль, у правовому 

регулюванні її відносин спостерігається «традиційний» для «радянського» 

періоду нормотворчості підхід у закріпленні регулятивних та охоронних 

норм права. Мова йде про те, що регулятивні норми зосереджені у 

законодавчих та підзаконних актах, які безпосередньо регламентують 

відносини у сфері нагородної справи (т.з. «спеціальне» законодавство у 

широкому його розумінні), в той час як деліктні норми права, як фіксують 

моделі протиправної поведінки й реакції держави на їх появу, - в деліктному 

законодавстві. І такою практика в Україні була як до проголошення 

незалежності, так й в сучасних умовах її розвитку. Не можна взагалі 

заперечити недоцільність такого підходу нормотворення, в тім саме такий 

підхід вимагає оперативного уніфікованого підходу до «синхронізації» змін 



366 

регулятивного та охоронного нагородотворення задля ефективності 

нагородозастосування. 

Використання охоронних норм є важливим задля забезпечення 

упорядкованості відносин у сфері нагородної справи. Важливо не лише 

запровадити нормативи, які передбачають реакцію держави на заслужену 

поведінку особи (колективу осіб), що, безперечно, стимулює останню 

(останніх) до аналогічної поведінки у майбутньому, істотно змінює статус 

такої особи (колективу осіб), але й важливо впровадити «запобіжники» 

неправомірних дій з такою реакцією та її проявами. 

В Законі України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди», зокрема 

у ст. 20 під назвою «Відповідальність за порушення законодавства про 

державні нагороди» передбачено, що особи, які є винними у порушенні 

законодавства про державні нагороди, несуть відповідальність згідно за 

законів України [84].  

Саме це й покликані забезпечити охоронні норми права, які 

визначають можливі протиправні дії (із чітким визначенням елементів 

складу) та реакцію держави на вчинення таких дій у вигляді заходів 

відповідальності. Отже мова йде про законодавство про відповідальність й 

його роль у забезпеченні ефективності регулювання відносин у сфері 

нагородної справи в Україні. З огляду на предмет дослідження, варто 

зупинитися на ролі адміністративно-деліктного законодавства у забезпеченні 

ефективності галузевого регулювання відносин нагородної справи в Україні. 

Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

на тему: «Удосконалення правового регулювання нагородної справи в 

Україні» від 23 листопада 2015 р. чітко зафіксували важливість чинних 

моральних заохочень за досягнення осіб (колективів осіб), а також 

важливість морального впливу на останніх з урахуванням «гарантованої 

забезпеченості поваги» до нагород [183]. Усвідомлюючи унікальність 

нагороди чи реакції держави та суспільства на неординарну поведінку, 



367 

досягнення, результати діяльності особи (колективу осіб), законодавець 

розуміє потребу й аналогічного підходу до захисту як самої нагороди, так і 

особи, яку відзначено нагородою. Саме тому у деліктному законодавстві 

України як сама нагорода, так і можливі протиправні дії із нею виокремлено 

й закріплено у «спеціальних» нормах. При цьому варто зазначити, що підхід 

до такого унормування відносин був «закладений» ще у ХХ столітті, він же 

зберігається й до цього часу. Мова йде про закріплення у «базовому» 

кодифікованому акті про адміністративну відповідальність окремої статті, 

яка пов’язана із нагородною сферою. Варто підтримати законодавця у тому, 

що відповідальність за порушення нагородного законодавства має бути 

закріплена в окремій статті, а не «поглинатися» узагальненими статтями про 

протиправні дії з матеріальними цінностями. Особливість нагороди вимагає 

цього. В той же час важливості набуває, які саме діяння законодавець вважає 

протиправними саме у цій сфері для того, щоб передбачити за них 

адміністративну відповідальність. Так, аналіз історичних джерел та робіт, 

пов’язаних із дослідженням генези правового, в т.ч. й деліктного, 

регулювання нагородної справи, свідчить, що у КпАП УРСР було 

передбачено ст. 186-1 Глави 15 відповідальність у вигляді попередження або 

штрафу за незаконне носіння державних нагород особами, які не мали на це 

право, а також за купівлю, продаж, обмін, іншу оплатну передачу, 

привласнення, носіння або незаконне зберігання нагрудних знаків до 

державних нагород [184, с. 226]. При цьому за купівлю, продаж, підробку, 

обмін або умисне знищення державних нагород або їх нагрудних знаків 

передбачалася й кримінальна відповідальність [184, с. 226]. Аналіз чинного 

адміністративно-деліктного законодавства передбачає статтю з аналогічним 

номером, а саме 186-1, щоправда дещо змінена технічна фіксація номеру, під 

назвою «Незаконні дії щодо державних нагород». Аналіз її змісту дозволяє 

визначити «базові» підходи законодавця до унормування реагування на 

можливі протиправні дії.  
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Так, зокрема, законодавець визначає три «блоки» протиправних 

діянь, безпосередньо пов’язаних із державними нагородами. Перший 

передбачає можливі протиправні дії у вигляді купівлі, продажу, обміну, 

іншої оплатної передачі, привласнення, носіння без законних на те підстав 

(ч. 1 ст. 186-1), а отже фактично мова йде про два види протиправних діянь: 

а) оплатні протиправні дії з державними нагородами або ж із їх частинами 

(наприклад, «стрічка медалі на планці», «орденська стрічка»); б) 

привласнення, носіння нагороди, або ж її частини без на те підстав. 

Фактично аналіз складу запропонованих протиправних діянь свідчить про 

наявність «узагальненого» формулювання нормативного припису із 

перерахуванням можливих протиправних діянь особи. Другий блок 

пов’язаний із виготовленням нагород з метою збуту або ж носіння або ж збут 

підробленої нагороди, тобто «дещо ускладнений» склад протиправного 

діяння, щоправда знову ж таки із навмисною формою вини. І, нарешті, третій 

блок, який передбачає повторність вчинення зазначених вище діянь особою, 

яка протягом року вже була піддана адміністративному стягненню за такі 

діяння. Тобто, мова йде про обставину, що обтяжує адміністративну 

відповідальність особи, а саме «повторне вчинення того ж самого 

протиправного діяння», що безпечно характеризує особу як «схильну до 

таких діянь», а отже має передбачати підвищену відповідальність за 

вчинення таких діянь. Аналіз статті КпАП України, з урахуванням вже самої 

назви ст. 186-1, свідчить про спрямованість дій особи саме стосовно 

державних нагород, а отже особа має усвідомлювати унікальність такої 

нагороди, правові наслідки, які породжує правомірне отримання нагороди й 

відповідно наслідки від неправомірних дій із нею. Вчинення відповідних 

протиправних діянь має передбачати відповідну реакцію з боку держави. 

Аналіз ст. 186-1 КпАП України свідчить про те, що законодавець обрав лише 

три адміністративні стягнення в якості реакції на вчинення зазначених діянь. 

На вчинення діянь «першого» і «другого» блоків реакція знаходить прояв у 

попередженні, штрафі, конфіскації. Варто зазначити, що законодавець 
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демонструє «посилення» реакції у «переході» від першого до другого 

«блоку» протиправних діянь, а саме: «попередження або штраф з 

конфіскацією; штраф з конфіскацією» й у «третьому блоці» – лише штраф з 

конфіскацією. Як бачимо, законодавець поступово переходить від 

альтернативної санкції до визначеної санкції, і це цілком логічно з огляду на 

протиправні діяння. Втім й із розміром штрафу законодавець демонструє 

відносно визначену позицію, пропонуючи мінімальний та максимальний їх 

розмір. Так, зокрема, ч. 1 ст. 186-1 передбачає штраф у розмірі від 50 до 100 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ч. 2 ст. 1861 – від 100 до 200 

відповідних мінімумів, а ч. 3 ст. 186-1 – від 200 до 400 відповідних 

мінімумів. Аналіз санкцій зазначеної статті свідчить про, на жаль, не у 

повній мірі релевантний підхід законодавця до зазначеного проблемного 

питання. І, насамперед, це стосується такого адміністративного стягнення як 

попередження як найменшого за своїм каральним впливом, стягненням із 

максимальним превентивно-виховним ефектом [185, с. 6]. Ст. 22 КпАП 

України передбачає можливість застосування зазначеного стягнення за 

малозначні діяння, окрім того ст. 26 передбачає його застосування за 

суспільно найменш шкідливі правопорушення. Втім ресурс самої державної 

нагороди свідчить про те, що такі діяння, які пов’язані із нею, не можуть 

бути найменш суспільно шкідливими. Дійсно, законодавець дотримався 

загального правила унормування адміністративних стягнень, передбачивши 

альтернативу у виборі або ж попередження, або ж штрафу [186, с.75], втім 

сама наявність попередження як виду адміністративного стягнення за 

протиправні діяння, безпосередньо пов’язані із державними нагородами, 

викликає скоріше запитання щодо доцільності використання. 

Варто зазначити, що у законодавстві зарубіжних країн також 

передбачено відповідальність за вчинення протиправних діянь, пов’язаних із 

нагородами, із «публічними символами» (наприклад, у Бахрейні, Катарі, 

Ємені, Омані, Судані, Кувейті тощо [184, с. 225]), із державними символами, 

нагородами (наприклад, країни Західної та Східної Європи) тощо. Так, 
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зокрема, у Республіці Білорусь ст. 23.44 КпАП РБ у главі 

24 «Адміністративні правопорушення управління» передбачено 

відповідальність за «носіння ордена, медалі чи нагрудного знаку до 

почесного звання особою, яка не має права на їх носіння» [184, с. 227]. У РФ 

також передбачено положення аналогічного змісту, при цьому в якості 

адміністративного стягнення передбачено або попередження або штраф з 

конфіскацією державної нагороди [184, с. 226], в той час як у Республіці 

Білорусь адміністративні стягнення дублюються (попередження, штраф, 

конфіскація), хоча стосовно конфіскації вимога не є імперативною («з 

конфіскацією або без конфіскації») [184, с. 226]. У Киргизії за аналогічні дії 

передбачено можливість накладання або попередження або штрафу [184, с. 

226], зокрема за «встановлення або ж виготовлення знаків, що мають схожу 

назву або зовнішню схожість з державними нагородами …, за купівлю, 

продаж чи іншу оплатну передачу нагороди, … незаконне зберігання 

державних нагород» [184, с. 226-227]. Отже, спостерігаємо «тяжіння» до 

запозичення положень деліктних положень «радянського періоду» 

формування як щодо протиправних діянь, так й адміністративних стягнень. 

Дещо іншою за формою подання, щоправда тотожною за змістом, 

позицію демонструє і законодавець країн ЄС, враховуючи 

«адміністративний захист» за порушення нормативів нагородного змісту. 

Так, зокрема у Республіці Болгарія деліктні норми закріплені у Законі від 13 

червня 2003 р. «Про ордени і медалі Республіки Болгарія», із унормуванням 

«адміністративного їх захисту» [184, с. 227]. Майже аналогічною є й 

практика Естонської Республіки із «відповідальністю за незаконне носіння 

або використання іншим способом відзнаки Естонії, або встановлених 

державою форменого одягу або службових знаків розпізнання особою, яка 

не має на це законної підстави» [184, с. 228]. Аналогічний підхід 

простежується й у законодавстві інших країн ЄС щодо закріплення засад 

відповідальності за порушення правових приписів щодо державних нагород.  
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Аналізуючи положення вітчизняного адміністративно-деліктного 

законодавства у частині закріплення реакції держави на порушення 

нагородного законодавства варто зазначити, що «вихідними» положеннями 

є: а) розмаїття видів протиправних діянь, безпосередньо пов’язаних із 

порушеннями законодавства про нагороди, як-то: купівля, продаж, обмін, 

оплатна передача, привласнення, носіння, виготовлення з метою збуту, збут 

тощо; це дозволяє у повному обсязі охопити об’єкт правоохорони, а також 

зосередитися на предметі правоохорони. Цікавим є те, що діяння можуть 

бути пов’язані пов’язані із державними нагородами (реальний предмет) й із 

«саморобними» зразками, які можуть бути схожими на державні нагороди. 

Законодавець передбачив в якості протиправних діянь з державними 

нагородами: «покупку-одержання у власність за гроші …, обмін – одержання 

замість однієї нагороди іншої рівноцінної або ж замість будь-якого цінного 

предмета або речі – нагрудного знака до відповідної державної нагороди, … 

іншу оплатну передачу – передачу нагородну володіння іншим особам за 

рахунок погашення боргу або ж для забезпечення зобов’язання, під заставу 

(позичку), передачу за винагороду чи на тимчасове носіння» [186, с. 587]. 

Окрім того не варто забувати і про присвоєння нагороди як «… різновид 

майнового посягання, що полягає в самовільному заволодінні нагородою при 

передачі в заставу, для експонування, на зберігання, і подальшому 

незаконному втриманні цієї нагороди з метою розпорядження як своєю 

власністю» [186, с. 587]. б) загальний підхід до визначення суб’єкта, яким є 

фізична особа, що досягла 16 років. Важливо пам’ятати, що суб’єкт може 

бути «множинним», бо у разі будь-якої зовнішньої форми «переміщення» 

(«передачі») державної нагороди між кількома особами («купівля, продаж, 

обмін, збут, виготовлення» тощо), до відповідальності притягуються обидві 

сторони, і це є цілком виправданим з точки зору того, що вони 

усвідомлюють, що відносини безпосередньо пов’язані із унікальним 

символом, із відзнакою за унікальні результати й пов’язані із своєрідними 

правовими наслідками. 



372 

Однозначно, протиправні діяння можуть бути і не пов’язані із 

взаємовідносинами щодо передачі нагороди, а отже й інші особи можуть не 

залучатися щодо одержання такої нагороди і це певним чином впливає на 

визначення суб’єкта проступку. Так, наприклад, може мати місце носіння 

державної нагороди особами, які не мають на це законних підстав, однак у 

яких вони зберігаються на законних підставах. Такі випадки можуть бути 

пов’язані, наприклад, із носінням державних нагород спадкоємцями 

нагородженої особи. Не зважаючи на те, що самої передачі нагороди немає, 

проте особа усвідомлює значення нагороди й здійснює незаконне її носіння 

саме з певною метою для задоволення своїх інтересів. в) уніфікований підхід 

щодо з’ясування наявності лише прямого умислу як прояву суб’єктивної 

сторони таких діянь. Лише умисел із всіма «класичними» трьома його 

елементами й формують складову підстави для притягнення винної особи до 

відповідальності за порушення законодавства про нагороди. Формулювання 

ч. ч. 1-3 ст. 186-1 КпАП України безпосередньо передбачають саме умисел 

(не може бути з необережності «купівля», «збори», «збут», «виготовлення» 

тощо), при цьому особа «бажає настання» відповідних протиправних 

наслідків. Варто зазначити, що цей суб’єктивний елемент складу 

протиправного діяння пов’язаний із наявністю й факультативного елементу, 

а саме: «користю, хвастощами, залучення уваги до своєї персони з метою 

одержання певних пільг, матеріальних благ, знаків або ж проявів уваги, 

пошани, колекціонування» [186, с. 587]. Дійсно, мотив має бути, і він не 

обов’язково (хоча у більшості своїй) має бути максимально-корисним, він 

може бути пов’язаним із хвастощами, бажанням привернути до себе увагу 

оточуючих тощо. Тим не менш він є , й це пов’язане із «прив’язкою» особи 

до державної нагороди. г) дещо спрощений підхід до визначення видів і 

розмірів реакції держави на вчинення протиправних діянь з державними 

нагородами. Як вже зазначалося, лише три види таких стягнень законодавець 

обрав. При цьому попередження і штраф (як найпоширеніший вид 

адміністративного стягнення як щодо цих діянь, так і взагалі як реакції на 
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адміністративні правопорушення, про що слушно зазначають у своїх роботах 

М. Саввін, Т. Коломоєць, Н. Хорощак, Є. Додін, В. Колпаков та ін.) 

пропонується розглядати як основні адміністративні стягнення, а 

конфіскацію – як додаткове адміністративне стягнення. д) Розмежування 

протиправних діянь з урахуванням прояву суб’єктивної сторони (наявність 

мотиву),посиленням реакції держави, фіксацію впливу обставин, що 

обтяжують адміністративну діяльність (ч. 1, ч.2, ч.3 ст. 186-1 КпАП 

України). 

Для забезпечення ефективності адміністративно-правового 

регулювання у сфері нагородної справи в Україні важливо не лише 

передбачити у КпАП України саму можливість реагування держави на 

протиправні діяння, пов’язані із державними нагородами (що і має місце в 

Україні і що вже само по собі є позитивним), а й таким чином унормувати це 

питання, щоб застосування адміністративних стягнень досягло мети: а) 

усунення негативних наслідків, які виникли внаслідок вчинення 

відповідного правопорушення; б) попередження протиправних діянь 

аналогічного змісту на майбутнє як з боку особи, яка була притягнута до 

відповідальності, так й інших осіб з огляду спеціальної та загальної 

превенції; в) виховання осіб у дусі поваги до державної нагороди, 

законодавства про останню, нагородженої особи; г) покарання винної особи. 

При цьому остання не є «самоціллю» відповідальності й стягнення, що й 

відрізняє адміністративну відповідальність від кримінальної (яка також може 

передбачатися в т.ч. й до осіб, яких можна позбавити нагороди за вчинення 

злочину). Наявність унікальних апріорних й апостеріорних ознак 

протиправного діяння [187, с. 22-23] й зумовлюють унікальність 

адміністративних правопорушень як підстави для притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, їх відмінність від злочинів як підстави 

для кримінальної відповідальності. 

Важливо чітко усвідомлювати, що ст. 186-1 КпАП України є 

невід’ємною складовою вітчизняного законодавства про нагороди, бо 
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передбачає реакцію з боку держави на порушення регламентованих у 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах приписів щодо 

носіння, зберігання, перевезення та ін. дій щодо державних нагород. 

Значимість останніх підкреслюється й регламентацією у законодавстві 

вилучення й передачі державної нагороди або ж законному власнику або ж 

суб’єкту нагородження (на відміну від інших предметів, доля яких 

визначається з урахуванням можливості їх знищення). 

Законодавець, регламентуючи різновиди протиправних діянь з 

нагородами, намагався охопити все розмаїття можливих проявів таких, 

підкреслює це й словосполучення «… інша оплатна передача» нагороди, 

окрім того розподіляє протиправні діяння залежно від їх протиправних 

наслідків, від їх суспільної шкідливості (хоча у науці й до цього часу 

остаточно не визначеним є те, чи є адміністративне правопорушення 

суспільно шкідливим чи все ж таки суспільно шкідливим чи все таки 

суспільно небезпечним і про це зазначають у своїх роботах майже всі вчені-

адміністративісти [69, с. 261; 187, с. 27-31], від наявності обставин, що 

обтяжують адміністративну відповідальність, завдяки чому склад проступку 

набуває ознак «кваліфікаційного» [187, с. 45-46; 69, с.271], що й підтверджує 

його прагнення забезпечити адекватність реагування на різновиди 

протиправних діянь, з урахуванням особливостей підстав відповідальності. 

Тим не менш, позитивно в цілому оцінюючи результати адміністративно-

деліктної нормотворчості щодо сфери нагородної справи, все ж таки цілком 

можна запропонувати кілька позицій щодо удосконалення їх задля 

підвищення ефективності відповідного галузевого врегулювання відносин. 

Не зважаючи на наявність різних доктринальних підходів щодо 

обґрунтування доцільності виокремлення адміністративно-деліктного права 

як самостійного елементу системи національного права (наприклад, роботи 

О. Миколенка, С. Пронєвича, С. Мосьондза та ін.) або ж елементу деліктного 

права (на зразок аналога у англо-саксонській правовій системі), варто все ж 

таки розглядати деліктну, а точніше адміністративно-деліктну, 
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нагородотворчість як складову адміністративно-правового регулювання. 

Підтримуємо ідею оновлення «базового» кодифікованого адміністративно-

деліктного акту, який закріпив би і засади адміністративної відповідальності 

за порушення законодавства про нагороди, зокрема державні нагороди, 

щоправда, можна було б запропонувати змінити назву спеціальної статті, 

передбачивши «Відповідальність за порушення законодавства про нагородну 

справу». Варто і надалі включати відповідну статтю, в основу якої можна 

«покласти» чинну редакцію ст. 168-1 КпАП України, щоправда дещо 

модифікувавши її. Цю статтю варто включити у главу «Адміністративні 

правопорушення, які посягають на порядок управління», тим самим чітко 

визначивши видовий та родовий об’єкт протиправного посягання. 

Стосовно ж змісту статті доцільно зазначити наступне. Варто 

зберегти підхід щодо перерахування можливих протиправних діянь, 

безпосередньо пов’язаних із нагородами, в той же час можна було б 

використати узагальнений термін «державні нагороди» для позначення 

всього їх розмаїття, тим самим передбачивши відсилку до «спеціально» 

нагородного законодавства. Чинна редакція ст. 186-1 КпАП України 

передбачає перерахування різновидів державних нагород («… ордена, 

медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата 

державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки 

медалей на планках або без таких»), втім з огляду на особливості 

національної нормотворчості, несвоєчасність внесення змін та доповнень до 

чинних законодавчих та підзаконних актів, наслідком чого нерідко стає 

неузгодженість змісту різних актів у регламентації одних суспільних 

відносин, бажано все ж таки використати при формулюванні тексту статті 

терміну «державні нагороди», передбачивши всі можливі зовнішні форми їх 

існування. Доцільно зазначити, що окремої статті, яка б передбачала 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про іменну 

вогнепальну зброю як різновид державної нагороди, не варто 

виокремлювати, бо акцент уваги все ж таки зосереджується на цій зброї не 
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як на різновиді вогнепальної зброї, використання якої передбачає особливий 

правовий режим, а саме як різновиду державної нагороди. Важливим при 

кваліфікації діяння буде ознака такої зброї саме як державної нагороди. 

Окрім того, доцільно звернути увагу й на адміністративні стягнення як 

реакцію на вчинення відповідних правопорушень. Чинне законодавство 

передбачає тільки три види таких стягнень і є запитання щодо доцільності 

збереження саме такої їх кількості та існуючого розмаїття. Регулювання, в 

т.ч. й адміністративно-правове, буде ефективним, якщо буде унормованою 

релевантна реакція держави на вчинення протиправних діянь й стягнення 

передбачатимуть досягнення комплексної їх мети. Саме тому вбачається 

доцільною модифікація відповідних адміністративних стягнень й вилучення 

із наявного переліку попередження як такого виду адміністративного 

стягнення, застосування якого є недоцільним з огляду особливостей самої 

нагороди, правових наслідків, які вона породжує, а отже й характеру 

протиправних діянь, безпосередньо пов’язаних з нею. Одночасно доцільним 

вбачається збереження штрафу як «основного» адміністративного стягнення, 

конфіскації як додаткового адміністративного стягнення. Й, з огляду на 

розмаїття протиправних діянь, цілком логічним є запровадження й 

громадських робіт як основного виду стягнення, застосування якого 

можливе за вчинення адміністративних правопорушень за наявності 

кваліфікуючих ознак. При цьому має зберігатися альтернативний зміст 

санкції статті із тим, щоб надати можливість вибору виду стягнення з 

урахуванням всіх обставин справи. Стягнення не має бути замалим й дуже 

суворим, воно має бути адекватним вчиненому діянню. Таку адекватність 

може забезпечити унормований альтернативний зміст санкції 

адміністративно-правової норми, який передбачає й суто матеріальне 

стягнення й стягнення із змішаним змістом («особисто-майнове» стягнення) 

[187, с. 97-99; 188, с. 62-64]. 

Зміна переліку адміністративних стягнень як реакції на вчинення 

адміністративних правопорушень, безпосередньо пов’язаних із порушенням 
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законодавства у сфері нагородної справи, передбачає й модифікацію засад 

адміністративно-деліктного провадження, бо стягнення у вигляді 

громадських робіт застосування виключно в судовому порядку (ст. 30-1 

КпАП України). Чинне законодавство передбачає розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про 

державні нагороди, адміністративними комісіями (ст. 218 КпАП України), 

виконавчими комітетами сільських селищних, міських рад (ст. 219 КпАП 

України). Одночасно, з огляду на особливість організаційних, кадрових, 

функціональних засад їх застосування, про що вже неодноразово зазначалося 

у роботах О. Миколенка, О. Кузьменко, Т. Коломоєць, В. Колпакова, Д. 

Лук’янця та ін., ці суб’єкти не у повній мірі можуть забезпечувати 

ефективний розгляд справ, обрання виду і розміру адміністративного 

стягнення як реакції держави на вчинення діянь, пов’язаних із порушенням 

законодавства про державні нагороди. Цілком логічним все ж таки 

вбачається впровадження судового розгляду справ цієї категорії 

адміністративних правопорушень (принаймні стосовно справ по ч. 3 ст. 186-

1 КпАП України з кваліфікуючими ознаками й можливістю накладення 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт). Впровадження 

такого порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення 

сприятиме посиленню засад спеціалізації професіоналізму, а отже й 

ефективності регулювання відносин у сфері нагородної справи в цілому за 

допомогою відповідних галузевих норм права. Якщо щодо ч. 3 ст. 186-1 

КпАП України передбачити судовий розгляд справ, відповідно для розгляду 

справ щодо правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 186-1 КпАП України 

можна впровадити й позасудовий порядок (задля усунення загрози 

«перенавантаження» судів), проте істотно переглянути правовий статус 

адміністративних комісій, посиливши вимоги фаховості підготовки їх 

членів. Окрім того, варто пам’ятати, що законодавець «заклав» у ст. 186-1 

КпАП України «загрозу для реального застосування», а саме: передбачаючи 
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можливість накладення як реакції на вчинення відповідних протиправних 

діянь, пов’язаних із порушенням законодавства про державні нагороди, 

конфіскації (хоча і як додаткового адміністративного стягнення), 

законодавець одночасно передбачив лише позасудовий порядок розгляду 

зазначених справ й накладення адміністративних стягнень. Пам’ятаємо, що 

конфіскація як вид адміністративного стягнення згідно із ст. 29 КпАП 

України полягає у «примусовій безоплатній передачі предмету у власність 

держави за рішенням суду» [186, с. 80]. Отже, виникає колізія – можливість 

застосування конфіскації унормована, проте реальна можливість 

застосування як виду стягнення, з огляду на винятково позасудовий порядок 

розгляду справ, відсутня. Саме тому нова редакція статті має передбачати 

все ж таки судовий розгляд цієї категорії справ, бо і конфіскація і громадські 

роботи (які пропонується впровадити) є виключною компетенцією суду 

щодо їх накладення як виду адміністративного стягнення за адміністративне 

правопорушення у сфері відносин нагородної справи. Це у повній 

узгоджується із Рекомендаціями слухань Комітету Верховної Ради України з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування «Удосконалення правового регулювання нагородної справи 

в Україні» від 23 листопада 2015 р. у частині рекомендації Верховній Раді 

України посилити «адміністративну відповідальність за порушення у сфері 

правовідносин, які виникають під час використання державних нагород, 

шляхом внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення» [183]. Запропоновані у роботі рекомендації спрямовані 

безпосередньо на своєрідне посилення адміністративної відповідальності за 

порушення встановлених правил регулювання відносин нагородної справи й 

одночасне відмежування її від кримінальної відповідальності за суспільно 

небезпечні діяння у зазначеній сфері, що зокрема й зазначено у ст. 16 Закону 

України від 16.03.2000 р. «Про державні нагороди», згідно з якою у разі 

засудження нагородженої особи за тяжкий злочин за поданням суду у 
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випадках, передбачених законодавством, вона може бути позбавлена 

державної нагороди [84]. Щоправда, аналіз реального стану 

правозастосування свідчить про непоодинокі випадки різного тлумачення 

відповідних норм, в т.ч. й із суб’єктивним розсудом, наслідком чого може 

бути мати місце «гучний резонанс» нагородних правовідносин та їх 

результатів (як приклад можна навести «ініціативу позбавлення звання 

Герой України Надії Савченко, яке було присвоєне їй 02 березня 2015 р. у 

період перебування під арештом у Російській Федерації, а вже після її 

повернення в Україну 25 травня 2016 р. , зокрема 22 липня цього ж року на 

сайті Президента України було зареєстровано петицію про позбавлення її 

найвищої державної нагороди України, обґрунтовуючи це тим, що «її 

поведінка й політичні заяви стали об’єктом невдоволення серед частини 

політиків та пересічних громадян» [189]). Можна по-різному ставитися до 

відповідної інформації, проте аналіз положень чинного законодавства 

свідчить про те, що підставами для застосування відповідного покарання є 

вчинення особою тяжкого злочину, визнання такої особи винною у такому 

злочині та позбавлення державної нагороди судом як реакції на скоєння 

особою такого злочину лише за поданням Президента України.  

Не варто забувати, що ресурс адміністративно-деліктних норм 

використовується для забезпечення регулювання відносин, пов’язаних із 

дотриманням процедурних приписів під час нагородної процедури, 

щоправда, спеціальними є суб’єкти вчинення можливих протиправних діянь, 

й важливим є розмежування їх із суспільно небезпечними діяннями, скоєння 

яких пов’язують із службовими повноваженнями осіб й небезпечними 

наслідками таких діянь. 

В основному, ж ресурс адміністративної відповідальності у 

забезпеченні ефективності адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні має максимально використовуватися для: а) 

попередження будь-яких порушень регламентованих правил щодо 

зберігання, носіння, перевезення нагород, будь-яких діянь, пов’язаних із 
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виготовленням предметів, зовні схожих із нагородами, привласненням 

нагород, присвоєнням останніх, б) для реагування на можливі факти 

вчинення таких діянь. При цьому унормовані протиправні діяння мають 

бути: а) протиправними (проти встановлених правових приписів); б) 

адміністративно-караними (за їх вчинення має передбачатися 

відповідальність у вигляді адміністративних стягнень); в) винними (особа 

має усвідомлювати протиправний характер своїх діянь, негативні їх 

наслідки, бажати їх настання) із зовнішнім проявом у вигляді прямого 

умислу; г) суспільно шкідливими (шкода суспільству завдається, шкода 

престижу нагороди, нагородженої особи, заслуженої поведінки тощо). 

Унормування можливих протиправних д діянь, безпосередньо пов’язаних із 

порушенням законодавства про державні нагороди, адміністративних 

стягнень як реакції на зазначені порушення із правилами їх накладання, а 

також засад адміністративно-деліктного провадження щодо розгляду таких 

справ та забезпечення виконання постанови істотно сприятиме визначеності, 

спеціалізації, уніфікації адміністративно-правового регулювання відносин 

нагородної справи, зумовлюючи його ефективність та результативність.  

Отже, для ефективності адміністративно-правового регулювання 

відносин нагородної справи варто використовувати й адміністративно-

деліктні норми, які визначають засади адміністративної відповідальності за 

можливі адміністративні правопорушення. Ресурс охоронних норм має 

зорієнтуватися на унормування «запобіжників» протиправних діянь у 

нагородній справі, на попередження таких діянь й адекватне реагування на 

них, в т.ч. шляхом їх припинення та застосування адміністративних стягнень 

за результатами розгляду справ. Вбачається доцільним урахування 

унікальності адміністративної відповідальності як різновиду юридичної 

відповідальності при закріпленні її засад у єдиному кодифікованому 

адміністративно-деліктному акті. Використовуючи як підґрунтя чинну 

редакцію ст. 286-1 КпАП України, в той же час пропонується, при 

формулюванні положень статті про адміністративну відповідальність за 
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порушення законодавства про державні нагороди, врахувати: а) розглядати 

порушення законодавства про державні нагороди як різновид 

адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок 

управління; б) для уніфікації галузевої нагородотворчості й нагородо 

творчості в цілому не використовувати прийом перерахування у змісті статті 

всіх різновидів державних нагород, а замінити словосполученням 

«державних нагород», в т.ч. й у всіх зовнішніх формах їх прояву; в) 

модифікувати перелік адміністративних стягнень, вилучивши попередження 

як вид, застосування якого є не релевантним характеру протиправних діянь, 

унікальності державної нагороди, і навпаки зберегти штраф, конфіскацію й 

доповнити перелік адміністративних стягнень ще одним різновидом, а саме: 

громадськими роботами у разі вчинення правопорушень з кваліфікуючими 

ознаками; передбачити альтернативні санкції із можливістю вибору виду 

адміністративного стягнення з урахуванням всіх обставин справи; г) 

впровадити судовий порядок розгляду відповідної категорії справ з 

урахуванням ресурсу державної нагороди, наслідків й характеру 

протиправних діянь, пов’язаних із нею, а також виняткових повноважень 

суду щодо застосування конфіскації та громадських робіт.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

1. Запропоновано авторське визначення ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні як 

відносні показники врегулювання відносин впровадження, застосування та 

гарантування нагородження осіб (колективів осіб) за заслуги перед 

державою, українським народом, зумовлені певними політичними, 

соціально- економічними та іншими обставинами, з найменшими витратами 

часу й ресурсів. Важливо ефективність розглядати саме у поєднанні її трьох 
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елементів – ефекту (результату, умов та мінімізованих витрат. Ефективність 

варто розглядати в аспекті виокремлення: умов (те, що сприяє, обумовлює, 

зумовлює), критеріїв (співвідношення «мета-результат-ресурси»), показників 

(«доказів дієвості», наочних кількісних параметрів), із їх умовних 

групуванням на : суб’єктивні та об’єктивні ; пов’язані із нагородою, 

пов’язані із суб’єктами нагородної справи, пов’язані із нагородною 

процедурою, пов’язані із гарантуванням нагородної справи. Саме таке їх 

розуміння та їх системний аналіз варто вважати «базовим» для 

формулювання пропозицій щодо удосконалення ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

2. Доведено, що в якості однієї із суб’єктивних умов ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи варто розглядати 

правосвідомість суб’єктів нагородних правовідносин, яку слід визнати як 

комплексне явище, що поєднує сукупність ідей, поглядів, теорії, концепцій, а 

також емоцій, почуттів про нагородне право, про нагородну справу, про роль 

адміністративного права у врегулюванні відповідних відносин. Комплексний 

характер правосвідомості зазначених суб’єктів зумовлює потребу організації 

та проведення заходів правопросвітницького, в тому числі й систематичного 

освітнього, інформаційного, регулятивного характеру, безпосередньо 

зорієнтований на суб’єктів (в тому числі й потенційних) нагородних 

правовідносин. Унормування засад поведінки таких заходів, їх ресурсного 

забезпечення, гарантування рівня тематичної спеціальної підготовки 

(перепідготовки) уповноважених спеціальних суб’єктів нагородної справи 

сприятиме зростанню рівня правосвідомості зазначених суб’єктів, а отже й 

ефективності такого регулювання нагородної справи. 

3. Обгрунтовано, що якість нагородного законодавства варто 

розглядати як умову ефективності адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи, як сукупність вимог, наявність яких дозволяє 

забезпечити досягнення передбачених у нагородному законодавстві мети, 

завдань з використанням ресурсу адміністративно-правових норм. Якісь 
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нагородного законодавства слід розглядати як вид юридичної (спеціально-

юридичної) умови ефективності адміністративно-правового регулювання 

відносин нагородної справи. Доцільним вбачається її розгляд у поєднанні 

ціннісного, інтеграційного, загальноправового та праксеологічного аспектів; 

у поєднанні якості легальності, якості змісту, якості форми нагородженого 

законодавства. Специфіка змісту та форми нагородного законодавства, яке 

містить адміністративно правові приписи, зумовлює й основні вектори 

усунення її «дефективності»: а) заходи щодо практичної реалізації Концепції 

вдосконалення нагородної справи в Україні; б) заходи щодо систематизації 

нагородного законодавства; в) щодо дотримання вимог європейських 

стандартів нагородоутворення та нагородозастосування; г) щодо вимог 

юридичної техніки; д) щодо узагальнення практики застосування та 

активізації тематичної правопросвітницької діяльності у державі.  

4. Відзначено важливу роль у нагородозастосуванні аргументації, а 

унормування засад її використання як умову ефективності адміністративно-

правового регулювання нагородної справи в Україні. Нагородозастосування 

як різновид правозастосування передбачає значне використання ресурсу 

юридичної аргументації. Останню у нагородозастосуванні можна визначити 

як інтелектуальну діяльність суб’єктів нагородних відносин, спрямовану на 

обґрунтування або ж спростування наявності достатніх підстав для 

нагородження особи (колективу осіб) у вигляді заслуг перед державою та 

українським народом, дотримання встановлених вимог щодо нагородження, 

виду нагороди за допомогою переконливих юридичних аргументів, доказів 

стосовно правильного тлумачення та застосування адміністративно-

правових норм з метою настання юридичних наслідків. Її ресурс формується 

за рахунок сукупності її ознак: «прив’язки» до практичної діяльності 

суб’єктів нагородних правовідносин; цільової спрямованості на 

підтвердження або ж спростування підстав для нагородозастосування; 

послідовності певних активних дій; унормованості (щоправда, різного 

ступеню деталізації) засад; прагненні досягнення бажаного результату; 
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фокусуванні на тлумаченні положень законодавства; ініціативністю 

аргументаторів; орієнтацією на дотримання правових цінностей 

(справедливої реалізації з боку держави та суспільства на заслуги особи (або 

колективу осіб). Фактично унормованість юридичної аргументації у 

нагородозастосуванні впливає на ступінь ефективності правового, і зокрема 

адміністративно-правового, регулювання нагородної справи в Україні. 

Юридичну аргументацію у нагородозастосуванні варто розглядати з огляду 

на ресурс кожного елементу її «змішаної» (презентаційно-прагматичної) 

структури: суб’єктів, об’єкта (аргументів), змісту (приписів), демонстрації, 

мети (бажаного результату), результату (реальних наслідків). З огляду на 

розмаїття заслуг, нагород, суб’єктів нагородної процедури, ступінь 

деталізації нагородного законодавства, доцільним вбачається, для з’ясування 

реального ресурсу, класифікаційний поділ юридичних аргументів у 

нагородозастосуванні із використанням кількох критеріїв, а також 

унормування у нагородному законодавстві дефініцій «заслуга», 

«аргументи», засад юридичного аргументування (обов’язок ініціатора 

подавати, решти публічно-владних уповноважених суб’єктів – перевіряти, 

право громадськості долучатися до дослідження тощо) у 

нагородозастосуванні, що відіграватиме роль умови ефективності 

нормативно-правового, в т.ч. й адміністративно-правового, регулювання 

відносин нагородної справи в Україні. 

5. З’ясовано, що правовими цінностями ефективного 

адміністративно-правового регулювання має бути справедливість із усіма її 

складовими, серед яких: рівність, людська гідність, свобода. Їх поєднання 

дозволяє досягти дієвості, визначеності, орієнтованості такого регулювання, 

оптимального використання ресурсів для досягнення мети. При цьому слід 

пам’ятати, що комплексним має бути підхід до ресурсу, справедливості як 

змістовної, формальної та процедурної справедливості, а змістовна має 

розглядатися як різновид розподільчої справедливості із акцентом на заслуги 
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особи (колективу осіб) з урахуванням їх зусиль. Аналогічним має бути і 

підхід до розуміння рівності із поєднанням рівності можливостей 

(формальної) та рівності фактичних умов (фактичної), людської гідності як 

основи позитивного, активного правового статусу особи у відносинах 

нагородної справи та свободи як «свободи для» («позитивної») та «свободи 

від» («негативної»). Саме таке розуміння ролі, значення зазначених правових 

цінностей із унормуванням їх у положеннях нагородного права та 

закріплення у нагородному законодавстві здатне забезпечити ефективне 

регулювання відносин нагородної справи з використанням унікального 

ресурсу адміністративного права. Доведено потребу врахування 

динамічність зазначених універсальних правових цінностей для 

врегулювання відносин у сфері нагородної справи й акцент при цьому 

зробити на максимальному урахуванні процесів філіації та 

інституціанілазації зазначених правових цінностей задля забезпечення 

ефективності врегулювання зазначених відносин. Зазначено, що важливо 

врахувати універсальні європейські цінності й сприяти формуванню 

нагородного права, нагородного законодавства, нагородної практики 

України відповідно як складової «європейського нагородного права» як 

частини «європейського адміністративного права» та «європейського 

нагородного простору».  

6. Для ефективності адміністративно-правового регулювання 

відносин нагородної справи варто використовувати й адміністративно-

деліктні норми, які визначають засади адміністративної відповідальності за 

можливі адміністративні правопорушення. Ресурс охоронних норм має 

зорієнтуватися на унормування «запобіжників» протиправних діянь у 

нагородній справі, на попередження таких діянь й адекватне реагування на 

них, в т.ч. шляхом їх припинення та застосування адміністративних стягнень 

за результатами розгляду справ. Вбачається доцільним урахування 

унікальності адміністративної відповідальності як різновиду юридичної 

відповідальності при закріпленні її засад у єдиному кодифікованому 
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адміністративно-деліктному акті. Використовуючи як підґрунтя чинну 

редакцію ст. 286-1 КпАП України, в той же час пропонується, при 

формулюванні положень статті про адміністративну відповідальність за 

порушення законодавства про державні нагороди, врахувати: а) розглядати 

порушення законодавства про державні нагороди як різновид 

адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок 

управління; б) для уніфікації галузевої нагородотворчості й нагородо 

творчості в цілому не використовувати прийом перерахування у змісті статті 

всіх різновидів державних нагород, а замінити словосполученням 

«державних нагород», в т.ч. й у всіх зовнішніх формах їх прояву; в) 

модифікувати перелік адміністративних стягнень, вилучивши попередження 

як вид, застосування якого є не релевантним характеру протиправних діянь, 

унікальності державної нагороди, і навпаки зберегти штраф, конфіскацію й 

доповнити перелік адміністративних стягнень ще одним різновидом, а саме: 

громадськими роботами у разі вчинення правопорушень з кваліфікуючими 

ознаками; передбачити альтернативні санкції із можливістю вибору виду 

адміністративного стягнення з урахуванням всіх обставин справи; г) 

впровадити судовий порядок розгляду відповідної категорії справ з 

урахуванням ресурсу державної нагороди, наслідків й характеру 

протиправних діянь, пов’язаних із нею, а також виняткових повноважень 

суду щодо застосування конфіскації та громадських робіт.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – розкрито генезу, сутність, основні ознаки, зміст, досвід, 

ефективність, закономірності ефективного адміністративно-правового 

регулювання нагородного права в Україні. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що генезу дослідження нагородної системи як 

правового явища у вітчизняній правовій науці можна розглядати з акцентом 

на особливість розвитку самої правової науки. Якщо мова йде про незалежну 

Україну і про вітчизняну адміністративно-правову та й взагалі про правову 

науку, тоді і ґенезу дослідження певного явища у ній варто розглядати, 

починаючи з 1991 р. і до сьогодення. З урахуванням цього умовно 

виділяється кілька етапів такої ґенези, а саме: 1) перший етап (1991-2000 

р.р.), який варто пов’язувати із дослідженням ресурсу нагородної системи, 

що базувався на «радянській» нагородній спадщині, й обґрунтуванням 

доцільності формування національної нагородної справи, з акцентом на 

нагородну спадщину, та запити суспільства щодо оновлення нагородної 

політики держави. У цей період не було фундаментальних фахових 

комплексних досліджень й пріоритет уваги вчених-юристів формувався на 

обґрунтуванні унікальності нагородної системи у її нагородному 

інструментарії; 2) другий етап (2000-2005 р.р.) пов’язаний із аналізом 

ресурсу нагородної системи держави, нагородної процедури, виокремленням 

проблемних питань їх правового регулювання. У цей період з’являються, як 

правило, роботи історико-правового змісту тематичного спрямування, а 

також порівняльно-правові тематичні роботи (із акцентом на досвід окремих 

зарубіжних країн); 3) третій етап (з 2005 р. й до цього часу) пов’язаний із 

поступовим посиленням спеціалізації дослідження питань правового 

регулювання нагородної справи, появою галузевих наукових робіт, із  
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положеннями щодо основного понятійного тематичного апарату, 

співвідношення нагородної справи із суміжними правовими поняттями (у 

різних варіаціях), а також її організаційно-процедурних аспектів, 

виокремленням внутрішньогалузевих тенденцій дослідження, що сприяє 

посиленню засад спеціалізації дослідження, проте й розпорошеності її 

результатів, зумовлюючи тим самим об’єктивну потребу їх акумулювання у 

межах нового внутрішнього галузевого вектору наукових досліджень. Генезу 

відповідного дослідження пропонується розглядати в аспекті поступового 

посилення спеціалізації наукового пошуку, виокремлення кількох напрямків 

(як загальноправового, так і суто галузевих, - конституційно-правового, 

адміністративно-правового та напрямку трудового права), при домінуванні 

конституційно-правового та адміністративно-правового, що цілком логічно 

пояснюється особливістю правової природи нагородної справи. Доводиться, 

що, нагородна справа увагу вчених-конституціоналістів привертає в аспекті 

реалізації повноважень Президента України, узгодження засад правового 

регулювання нагородної справи із положеннями Конституції України, 

виокремлення нагородного права як новаційного елементу системи права 

України. В адміністративно-правовій науці характерним є поступове 

збільшення кількості вузькотематичних напрямків дослідження феномену 

нагородної справи у рамках пріоритетних галузевих векторів: 

інструментарію публічного адміністрування, методів адміністративного 

права, системи адміністративного права, джерел адміністративного права, 

організаційно-функціонального забезпечення публічного адміністрування. 

Концентрація уваги вчених-адміністративістів на дослідженні нагородної 

справи саме в аспекті вищезазначених векторів наукового галузевого пошуку 

дозволяє охопити всю унікальність її ресурсу, хоча й із розпорошенням 

результатів таких досліджень у численних роботах, присвячених 

комплексній проблематиці. Доцільним вбачається об’єднання таких 

результатів в межах окремого піднапрямку галузевих фахових наукових 

досліджень, що й дозволить сформувати оновлену концепцію 
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адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

Умовно виділена періодизація ґенези дослідження феномену нагородної 

справи в Україні лише підтверджує доцільність збереження спеціалізації 

наукового дослідження й виділення окремого тематичного її піднапрямку. 

2. Запропоновано авторське визначення нагородної справи як 

регламентованої нормами права історично сформованої з урахуванням 

нагородних традицій офіційної публічної діяльності, безпосередньо 

пов’язаної із впровадженням та застосуванням державних нагород за заслуги 

особи (колективу осіб) перед державою, українським народом, а також 

реалізацією гарантій такої діяльності. Таку діяльність умовно варто поділяти 

на дві складові: основну (безпосередньо пов’язану із впровадженням та 

застосуванням державних нагород) та додаткову (організаційне, 

матеріально-технічне, інформаційне забезпечення такої діяльності). 

Нагородну справу варто розглядати як елемент єдиного тематичного 

суміжного понятійного ряду, відмежовуючи від нагородної системи 

держави, системи нагород, нагородної політики, нагородної практики, 

нагородних традицій, нагородної культури, нагородної ідеології, нагородної 

процедури, нагородної юстиції та нагородних матеріалів (нагородних 

документів), нагородного права, нагородного законодавства. Враховуючи її 

тісні зв’язки з іншими нагородними явищами, нагородну справу варто 

розглядати в якості складової нагородної системи України. Це визначення 

пропонується використовувати як у наукових дослідженнях з проблематики 

нагородного права, так і закріпити як норму-дефініцію, упорядкувавши тим 

самим понятійний термінологічний апарат й усунувши передумови для 

помилкового ототожнення суміжних нагородних явищ. 

3. Обгрунтовано можливість і доцільність виокремлення у системі 

сучасного права України певної сукупності норм права, яку можна назвати 

нагородним правом. З урахуванням наявних фахових наукових напрацювань, 

нагородне право цілком можна вважати «новаційним» елементом системи 

права України (саме як окремого елементу), хоча норми права, які 
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регулюють відносини, пов'язані із впровадженням та використанням 

нагород, формувалися протягом тривалого періоду, модифікувалися 

кількісно (зростала кількість) й якісно (змінювався їх зміст), а саме як певної 

виокремленої сукупності ці норми права набули ознаки лише останнім 

часом. Предметом нагородного права слід вважати суспільні відносини, 

безпосередньо пов'язані із впровадженням та застосуванням нагород як 

атрибуту держави для відзначення заслуг особи (колективу) перед 

державою, суспільством. Специфіка предмету обумовлює формування 

нагородного права за рахунок поєднання регулятивних та охоронних, 

матеріальних та процедурних норм права. Метод нагородного права 

безпосередньо пов'язаний із його предметом й відрізняється поєднанням 

«домінування» імперативно-правових засобів, прийомів, способів, дій та 

певними диспозитивними засадами регулювання стосовно окремих сфер 

регулюючого впливу. Щоправда, імперативні засади останнього, все ж таки, 

є домінуючими. Для нагородного права характерними є й принципи як 

основоположні засади його регулюючого впливу, серед яких: а) 

верховенство права; б) законодавчої регламентації; в) універсальності; г) 

персоніфікації; д) особливості (винятковості) підстав нагородження; е) 

ступеневості нагород; є) наступності, спадковості нагородних традицій; ж) 

«зростання» (поступовості); з) «за одну заслугу лише одна нагорода для 

особи»; і) добровільності вчинення заслуженої поведінки; й) гарантування 

правових наслідків нагородження; ї) справедливості. Всі принципи 

взаємопов’язані, доповнюють один одного й формують їх систему. 

Нагородне право не варто ототожнювати із нагородним 

законодавством як зовнішньою формою його існування, яке є великим за 

кількісними показниками, різноманітним за якісними характеристиками, 

несистематизованим, що істотно ускладнює нагородозастосування, 

нагородну практику. В системі права нагородне право варто розглядати як 

право публічне (в аспекті поділу на приватне та публічне), «змішане» 

(регулятивно-охоронне, матеріально-процедурне), як підгалузь права. 
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4. Визначено, що нагорода посідає своє місце у суміжному 

понятійному ряду, перебуваючи у різному варіанті співвідношення із 

елементами цього ряду (переконання, заохочення, стимули, винагорода, 

відзнака, премія, цінний подарунок). Нагороду як «базовий» елемент 

нагородної справи слід розглядати в якості законодавчо визначеної 

особливої вищої форми заохочення з боку держави (в особі голови держави) 

за заслуги перед державою, суспільством, що застосовується до особи 

(колективу осіб) в порядку особливої деталізованої процедури, за відсутності 

трудових (службових) відносин із суб’єктом нагородження, й передбачає 

гарантовану державою багаторівневу соціальну престижність, моральне, 

матеріальне або ж змішане забезпечення. Її ознаками є наступні: а) це 

особливий різновид переконання, заохочення; б) є реакцією на заслуги перед 

державою, суспільством; в) вища форма престижу, найбільша престижність; 

г) законодавча регламентація із деталізацією щодо різних видів та аспектів 

ресурсу; д) атрибутивність; е) деталізована ускладнена процедурність; є) 

системність; ж) ранжування (ранжованість, ступеневість); з) відсутність 

трудових (службових) відносин між суб'єктами нагородних правовідносин; і) 

винятковість, унікальність, найбільша соціальна корисність; й) соціальна 

престижність; к) особливий спосіб регулюючого впливу та форма контролю 

з боку держави; л) гарантованість з боку держави.  

5. Доведено, що для з’ясування специфіки нагород, важливим є їх 

класифікаційний розподіл з одночасним використанням різноманітних 

критеріїв, які б охоплювали матеріально-правовий та процедурно-правовий 

аспект нагород. Більше того, обґрунтовується, що формування «блоку 

критеріїв» розподілу нагород на види має здійснюватися із їх орієнтацією на 

охоплення всіх елементів нагородної системи. Пропонується класифікація 

нагород на види із використанням наступних критеріїв: а) суб’єкт 

впровадження нагороди; б) суб’єкт, щодо якого здійснюється застосування 

нагороди, або ж нагородженого суб’єкта (в аспекті персоніфікації); в) 

суб’єкт, щодо якого здійснюється застосування нагороди, або ж 
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нагородженого суб’єкта (в аспекті політико-правового зв’язку із державою); 

г) сфера заслуг (в аспекті виокремлення специфіки статусу суб’єкта, щодо 

якого здійснюється застосування нагороди, його діяльності); д) характер 

заслуг; е) ступеневість поділу нагороди; ж) нагородний ценз; з) квотна 

ознака; є) спосіб впровадження нагороди; і) актуальність (сучасність) 

нагороди; к) термін застосування; л) зовнішня форма; м) безпосередня 

зовнішня форма; н) за безпосередньою підставою; о) матеріальна ознака; п) 

особливість нагородної процедури; р) суб’єкт, щодо якого здійснюється 

застосування процедури (нагороджений суб’єкт) в аспекті фактичної 

наявності такої особи в живих. Всі критерії пропонується розподіляти на 

кілька «підблоків» залежно від їх відношення до певного елементу 

нагородної справи, як-то: суб’єктний, процедурний, об’єктний тощо. Саме 

таке розмаїття критеріїв дозволяє детально з’ясувати специфіку різновидів 

нагород та запропонувати нормативні моделі їх закріплення. 

6. Обґрунтовано можливість і доцільність системного розгляду 

нагороди як сукупності взаємопов’язаних, взаємозалежних і ієрархічно 

побудованих її елементів (різновидів нагород), пов’язаних внутрішніми та 

зовнішніми зв’язками та таких, що утворюють єдине ціле, зорієнтоване на 

забезпечення своєчасного адекватного реагування на заслужену поведінку 

особи (осіб), підвищення гарантованої соціальної престижності та зміну 

правового статусу останньої, спонукання до добровільного прояву 

аналогічної поведінки у майбутньому як цією особою, так і на її прикладі 

іншими особами. Обґрунтовано «складний» («ускладнений», «широкий») 

підхід до розгляду системи із виокремленням її елементів (види нагород), 

зв’язків між ними (внутрішніх із їх поділом на горизонтальні (в межах 

кожного виду елементу – виду нагороди) та вертикальні (між елементами – 

між видами нагород) й зовнішніх) та мети. Доведено, що унікальність 

нагороди як системи зумовлена додатково й наявністю цілої низки ознак, які 

притаманні будь-якій системі, й із певною специфікою знаходять прояв і у 
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нагороді (цілісність, відкритість, мобільність, динамізм, структурованість, 

історичну зумовленість, людиноцентричність (антропологічність). 

7. Встановлено, що нагородна процедура – це врегульований нормами 

права стадійний порядок (послідовність дій) відзначення уповноваженим 

суб’єктом( за участю суб’єктів, що сприяють) заслуг особи (колективу осіб) 

перед державою, Українським народом нагородами й гарантування 

отримання нею(ними) особливого правового статусу. Це вид безспірної, 

втручальної, зовнішньої, звичайної, правозастосовчої, складної, одноосібної 

або конкурсної або списочної, полісуб’єктної, правонадільної, стадійної 

адміністративної процедури. Її основними ознаками є: публічність, 

нормативність, наявність спеціального суб’єкту (навіть системи таких 

суб’єктів), владний характер, стадійність, сервісний характер, прийняття 

підсумкового індивідуального акту, цільова спрямованість. Її принципи (як 

базові засади) представляють собою певну систему, із двома умовно 

виокремленими складовими: загальні принципи (верховенство права, 

законність, рівноправність приватних осіб, пропорційність, розсудливість, 

презумпція правомірності дій суб’єкта нагородження та вимог приватних 

осіб, цільове використання суб’єктом нагородження повноважень, 

об’єктивність (неупередженість, безсторонність), добросовісність, 

своєчасність і розумний строк, гарантованість наслідків для нагородженої 

особи, ефективність, відкритість, обгрунтованість, (вмотивованість)); та 

спеціальні (особливі) принципи (відсутність службової (трудової) 

підпорядкованості суб’єктів процедури; офіційність та урочистість, 

обрядовість; безоплатність; позитивна спрямованість), які перебувають у 

взаємозв’язках та доповнені ознаками системи (динамізм, мобільність, 

історична зумовленість, структурованість, стабільність тощо). 

8. Запропоновано авторське визначення суб’єктів нагородної 

процедури як визначених законодавством України осіб (фізичних осіб, їх 

колективів, юридичних осіб, суб’єктів публічної адміністрації, суб’єктів 

публічної влади), наділених відповідним статусом у процедурі, пов’язаних із 
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нагородженням, позбавленням, поновленням нагородами, гарантуванням їх. 

З урахуванням специфіки самої процедури, обов’язковим їх суб’єктом є 

суб’єкт публічної адміністрації, а з акцентом на розмаїття нагород, 

безпосередніх підстав для нагородження, – в наявності ціла система 

суб’єктів такої процедури. Наведено їх умовний поділ з використанням 

різних критеріїв: а) за нагородно-процедурною правосуб’єктністю – 

індивідуальні та колективні; б) публічно-владними повноваженнями – 

приватні та публічні особи; в) публічно-владними повноваженнями для 

остаточного рішення про нагородження: наділені такими повноваженнями; 

такими повноваженнями не наділені; наділені такими повноваженнями, 

однак у нагородній процедурі щодо фінального рішення (акту про 

нагородження, позбавлення, поновлення) їх не застосовує; г) політико-

правовим зв’язком суб’єкта із державою: для кого такий зв’язок є 

обов’язковим; для яких такий зв’язок не є обов’язковим; д) за 

безпосередньою участю – ті, що безпосередньо беруть участь у процедурі; ті, 

для участі яких у процедурі передбачені винятки; е) за організаційною 

формою участі: фізичні особи, юридичні особи, колективи осіб; ж) за роллю 

у нагородній процедурі: «лідируючий», «зацікавлений», «суб’єкт, що 

«сприяє» процедурі («спеціальні» та інші). Всі суб’єкти взаємодоповнюють 

один одного, перебувають між собою (у групах, між групами, із оточенням) 

у зв’язках й, за рахунок наявності ознак системи, формують систему 

суб’єктів нагородної процедури. Надмірна кількість суб’єктів нагородної 

справи, що певним чином обумовлено й множинністю видового розмаїття 

нагород, підстав для нагородження, дещо ускладнюють її, знижують 

«унікальність», «винятковість», що й формує підстави, з урахуванням 

позитивного зарубіжного досвіду, для модернізації системи суб’єктів 

нагородної процедури у поєднанні із переглядом ресурсу всіх складових 

нагородної справи та нагородної системи України. 

9. Обґрунтовано, що нагородна процедура є різновидом 

адміністративної процедури із притаманними загальними (для будь-якого 
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виду адміністративної процедури) ознаками та особливостями, які є 

характерними для цього виду процедури. Вона є стадійною (етапною), бо 

передбачає певну логічну послідовність взаємозмінюваних виокремлених 

самостійних дій із змістом, цільовим спрямуванням, суб’єктним складом та 

його статусом, строковістю та документаційним забезпеченням. Значення 

стадій нагородної процедури варто вбачати у логічно-функціональній 

послідовності розвитку нагородної процедури. Ознаками стадій нагородної 

процедури є: а) нормативна визначеність послідовності певних процедурних 

дій; б) наявність внутрішньостадійних завдань, мети у межах реалізації 

загальнопроцедурної мети та завдань; в) специфічне коло суб’єктів; г) 

строкова визначеність; д) відносну визначеність, виокремленість, 

самостійність; е) результативність (фінальний стадійний акт). У нагородній 

процедурі пропонується виокремлювати, не зважаючи на розмаїття нагород 

та особливість їх процедурного аспекту, обов’язкові стадії: а) порушення 

нагородної процедури (представлення до нагородження); б) підготовка 

справи про нагородження до розгляду; в) розгляд нагородної справи та 

вирішення її, прийняття акту про нагородження; г) виконання акту про 

нагородження, а також факультативні стадії: а) позбавлення нагороди; б) 

поновлення у правах на нагородження; в) відмови від нагороди. 

Обґрунтовується доцільність всі процедурні положення зосередити в 

єдиному розділі кодифікованого нагородного законодавчого акту із 

акцентом на всі (без винятку) стадії та процедурні дії, які формують їх зміст. 

10. Запропоновано авторське визначення ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні як 

відносних показників врегулювання відносин впровадження, застосування та 

гарантування нагородження осіб (колективів осіб) за заслуги перед 

державою, українським народом, зумовлених певними політичними, 

соціально- економічними та іншими обставинами, з найменшими витратами 

часу й ресурсів. Ефективність обґрунтовано розглядати саме у поєднанні її 

трьох елементів (результату, умов та мінімізованих витрат). Ефективність 
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варто розглядати в аспекті виокремлення: умов (те, що сприяє, обумовлює, 

зумовлює), критеріїв (співвідношення «мета-результат-ресурси»), показників 

(«доказів дієвості», наочних кількісних параметрів), із їх умовним поділом 

на: суб’єктивні та об’єктивні; пов’язані із нагородою, із суб’єктами 

нагородної справи, із нагородною процедурою, із гарантуванням нагородної 

справи. Саме таке їх розуміння та їх системний аналіз варто вважати 

«базовим» для формулювання пропозицій щодо удосконалення ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

11. Доведено, що в якості однієї із суб’єктивних умов ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи варто розглядати 

правосвідомість суб’єктів нагородних правовідносин, яку слід визнати як 

комплексне явище, що поєднує сукупність ідей, поглядів, теорій, концепцій, 

а також емоцій, почуттів про нагородне право, нагородну справу, роль 

адміністративного права у врегулюванні відповідних відносин. Комплексний 

характер правосвідомості зазначених суб’єктів зумовлює потребу організації 

та проведення заходів правопросвітницького, в тому числі й систематичного 

освітнього, інформаційного, регулятивного характеру, безпосередньо 

зорієнтований на суб’єктів (в тому числі й потенційних) нагородних 

правовідносин. Унормування засад поведінки таких заходів, їх ресурсного 

забезпечення, гарантування рівня тематичної спеціальної підготовки 

(перепідготовки) уповноважених спеціальних суб’єктів нагородної справи 

сприятиме зростанню рівня правосвідомості зазначених суб’єктів, а отже й 

ефективності такого регулювання нагородної справи. 

12. Обґрунтовано, що якість нагородного законодавства варто 

розглядати як сукупність вимог, наявність яких дозволяє забезпечити 

досягнення передбачених у нагородному законодавстві мети, завдань з 

використанням ресурсу адміністративно-правових норм. Якісь нагородного 

законодавства слід розглядати як вид юридичної (спеціально-юридичної) 

умови ефективності вілповідного регулювання. Доцільним вбачається її 

розгляд у поєднанні ціннісного, інтеграційного, загальноправового та 
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праксеологічного аспектів; у поєднанні якості легальності, якості змісту, 

якості форми нагородженого законодавства. Специфіка змісту та форми 

нагородного законодавства, яке містить адміністративно правові приписи, 

зумовлює й основні вектори усунення її «дефективності»: а) щодо 

практичної реалізації Концепції вдосконалення нагородної справи в Україні; 

б) щодо систематизації нагородного законодавства; в) щодо дотримання 

вимог європейських стандартів нагородоутворення та нагородозастосування; 

г) щодо вимог юридичної техніки; д) щодо узагальнення практики 

застосування та активізації тематичної правопросвітницької діяльності у 

державі. 

13. Відзначено важливу роль у нагородозастосуванні юридичної 

аргументації, а унормування засад її використання як умову ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

Запропоновано авторське визначення юридичної аргументації у 

нагородозастосуванні як інтелектуальної діяльності суб’єктів нагородних 

відносин, спрямованої на обґрунтування або ж спростування наявності 

достатніх підстав для нагородження особи (колективу осіб) за заслуги перед 

державою та українським народом, дотримання встановлених вимог щодо 

нагородження, виду нагороди за допомогою переконливих юридичних 

аргументів, доказів стосовно правильного тлумачення та застосування 

адміністративно-правових норм з метою настання юридичних наслідків. 

Доведено, що її ресурс формується за рахунок ознак: «прив’язки» до 

практичної діяльності суб’єктів нагородних правовідносин; цільової 

спрямованості на підтвердження або ж спростування підстав для 

нагородозастосування; послідовності певних активних дій; унормованості 

(щоправда, різного ступеню деталізації) засад; прагненні досягнення 

бажаного результату; фокусування на тлумаченні положень законодавства; 

ініціативності аргументаторів; орієнтації на дотримання правових цінностей 

(справедливої реалізації з боку держави та суспільства на заслуги особи (або 

колективу осіб). Юридичну аргументацію у нагородозастосуванні варто 
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розглядати з огляду на кожен елемент її «змішаної» (презентаційно-

прагматичної) структури: суб’єктів, об’єкта (аргументів), змісту (приписів), 

демонстрації, мети (бажаного результату), результату (реальних наслідків). З 

огляду на розмаїття заслуг, нагород, суб’єктів нагородної процедури, ступінь 

деталізації нагородного законодавства, доцільним вбачається 

класифікаційний поділ юридичних аргументів у нагородозастосуванні із 

використанням кількох критеріїв, а також унормування у нагородному 

законодавстві дефініцій «заслуга», «аргументи», засад юридичного 

аргументування (обов’язок ініціатора подавати, решти публічно-владних 

уповноважених суб’єктів – перевіряти, право громадськості долучатися до 

дослідження тощо) у нагородозастосуванні, що відіграватиме роль умови 

ефективності нормативно-правового, в т.ч. й адміністративно-правового, 

регулювання відносин нагородної справи в Україні. 

14. Доведено, що правовими цінностями ефективного 

адміністративно-правового регулювання має бути справедливість із усіма її 

складовими, серед яких: рівність, людська гідність, свобода. Їх поєднання 

дозволяє досягти дієвості, визначеності, орієнтованості такого регулювання, 

оптимального використання ресурсів для досягнення мети. При цьому слід 

пам’ятати, що комплексним має бути підхід до справедливості як змістовної, 

формальної та процедурної справедливості, а змістовна має розглядатися як 

різновид розподільчої справедливості із акцентом на заслуги особи 

(колективу осіб) з урахуванням їх зусиль. Аналогічним має бути і підхід до 

розуміння рівності із поєднанням рівності можливостей (формальної) та 

рівності фактичних умов (фактичної), людської гідності як основи 

насамперед позитивного, активного правового статусу особи у відносинах 

нагородної справи та свободи як «свободи для» («позитивної») та «свободи 

від» («негативної»). Доведено потребу врахування динамічності зазначених 

універсальних правових цінностей для врегулювання відносин у сфері 

нагородної справи й акценту на максимальному урахуванні процесів їх 
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філіації та інституціоналізації. Зазначено, що важливо врахувати 

універсальні європейські цінності й сприяти формуванню нагородного 

права, нагородного законодавства, нагородної практики України відповідно 

як складової «європейського нагородного права» як частини «європейського 

адміністративного права» та «європейського нагородного простору».  

15. Обґрунтовано потребу для ефективності адміністративно-

правового регулювання відносин нагородної справи використання 

адміністративно-деліктних норм, які визначають засади адміністративної 

відповідальності за можливі адміністративні правопорушення. Ресурс 

охоронних норм має зорієнтуватися на унормування «запобіжників» 

протиправних діянь у нагородній справі, на попередження таких діянь й 

адекватне реагування на них, в т.ч. шляхом їх припинення та застосування 

адміністративних стягнень за результатами розгляду справ. Вбачається 

доцільним урахування унікальності адміністративної відповідальності як 

різновиду юридичної відповідальності при закріпленні її засад у єдиному 

кодифікованому адміністративно-деліктному акті. Використовуючи як 

підґрунтя чинну редакцію ст. 286-1 КпАП України, в той же час 

пропонується, при формулюванні положень статті про адміністративну 

відповідальність за порушення законодавства про державні нагороди, 

врахувати: а) розгляд порушень законодавства про державні нагороди як 

різновиду адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений 

порядок управління; б) для уніфікації галузевої нагородотворчості й 

нагородотворчості в цілому не використовувати прийом перерахування у 

змісті статті всіх різновидів державних нагород, а замінити 

словосполученням «державних нагород», в т.ч. й у всіх зовнішніх формах їх 

прояву; в) модифікувати перелік адміністративних стягнень, вилучивши 

попередження як вид, застосування якого є нерелевантним характеру 

протиправних діянь, унікальності нагороди, і навпаки зберегти штраф, 

конфіскацію й доповнити перелік адміністративних стягнень громадськими 
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роботами у разі вчинення правопорушень з кваліфікуючими ознаками; 

передбачити альтернативні санкції із можливістю вибору виду 

адміністративного стягнення з урахуванням всіх обставин справи; г) 

впровадити судовий порядок розгляду відповідної категорії справ з 

урахуванням ресурсу нагороди, наслідків й характеру протиправних діянь, 

пов’язаних із нею, а також виняткових повноважень суду щодо застосування 

конфіскації та громадських робіт.  
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