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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, їх результати і 

реалізація їхнього поліструктурного функціонального призначення (ретро-

перспективного спрямування, загальноспеціального змісту) можлива 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 зі збереженням 

національних нагородних традицій і 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’єкта правового 

регулювання використовується не у повному обсязі, що зумовлює потребу 

внесення коректив і 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 з 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, розглядати останнє варто все ж таки з акцентом на 

тісний його зв’язок саме з адміністративним правом завдяки змістовому 
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аспекту останнього. В умовах формування наукового новаційного базису для 

розробки й ухвалення законів, зорієнтованого на врегулювання засад 

формування оновленої системи суб’єктів публічної адміністрації, 

адміністративних процедур, серед яких чільне місце посідає нагородна 

процедура, адміністративно-деліктного законодавства з 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 загальнозначущими, 

понаднормованими, заслуженими, системи нагород із її внутрішнім поділом на 

різновиди для адекватного реагування на різні прояви заслужених діянь, 

нагородної процедури з 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 проблематики нагородного права, нагородної справи 

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

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

В.С. Бігуна, 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, 

О.Ю. Дрозда, 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, Р.С. Мельника, О.І. Миколенка, О.М. Музичука, 

А.Ю. Осадчого, Д.В. Приймаченка, Д.С. Припутня, О.М. Соловйової, 

С.Г. Стеценка, 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 з аналізом її 

особливостей, використання 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 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 
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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 ґенезу, сутність, 

особливості адміністративно-правового регулювання нагородної справи,  

досвід, ефективність, закономірності розвитку такого регулювання та 

сформулювати сучасну концепцію галузевого регулювання нагородної справи. 

Досягненню поставленої мети в дисертації слугує вирішення таких 

основних задач: 

 проаналізувати ґенезу 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 нагороди як систему, виокремити основні властивості, 

що 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; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#n25
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 визначити поняття ефективності адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні, обґрунтувати оновлений зміст її принципів, 

критеріїв, умов та показників; 

 охарактеризувати правосвідомість суб’єктів правовідносин як умову 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи; 

 проаналізувати якість нагородного законодавства як умову ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні; 

 обґрунтувати роль і значення аргументованого нагородозастосування як 

умови ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи 

в Україні; 

 обґрунтувати пріоритети ціннісного виміру у 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 з урахуванням оновлених підходів до 

розуміння предмета 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 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 
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(підрозділи 4.3, 4.6). За допомогою логіко-юридичного методу сформульовано 

базові для дисертаційної роботи дефініції (підрозділи 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 у поєднанні теоретичного, 

практичного та праксеологічного аспектів. У результаті 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), з 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 з виокремленням елементів (різновидів нагород), 

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

вертикальні), мети (з її поділом на ретро- та перспективний складники), а також 

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

прояву ознак, характерних 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 з урахуванням 

відповідних положень зарубіжної правової науки, на: «лідируючого», 

«зацікавлених», «тих, що сприяють», їх розмежуванням на «спеціальних» та 

«інших» суб’єктів; 
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 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 з 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; із виокремленням його ознак, які формують 

унікальність його ресурсу, а також його структури; 

 обґрунтовано доцільність вибору аксеологічного підходу до правового 

врегулювання відносин нагородної справи з 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 елемента 

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 їхньої 

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 обґрунтування доцільності її розгляду у 

«прив’язці» до суб’єктів правовідносин як умови ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи; пропозиції щодо 

циклу 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, їхньої 
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ролі у забезпеченні ефективного існування нагородної справи з 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, зокрема 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 акта про адміністративну 

процедуру, кодифікованого адміністративно-деліктного акта; 

набули 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 складники – 

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

різним ступенем їх спеціалізації, що й зумовлює різноваріативність та 

різнозмістовність їх результатів, обґрунтовано потребу виокремлення єдиного 

тематичного піднапряму фахових наукових досліджень феномена нагородної 

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, запропоновано розглядати її як регламентовану 

нормами права історично сформовану з урахуванням нагородних традицій 

офіційну публічну діяльність, безпосередньо пов’язану з впровадженням та 

застосуванням державних нагород за заслуги особи (колективу осіб) перед 

державою, українським народом, а також реалізацією гарантій такої діяльності; 

виокремлено її ознаки, що у сукупності формують її унікальний ресурс і 

дозволяють відмежувати від суміжних нагородних явищ; 

 теоретичні положення щодо розуміння нагороди як різновиду заохочення, 

стимулу, переконання, запропоновано розглядати її як «базовий» елемент 

нагородної справи, сформульовано авторське 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, доведено унікальність 

ресурсу кожної із них; 
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 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» нагородної 

процедури, а також трьох додаткових («факультативних»), у тому числі й 

«негативних», стадій із обґрунтуванням потреби їх унормування в окремому 

розділі кодифікованого нагородного акта й узгодження його положень зі 

змістом єдиного систематизованого нормативно-правового акта про 

адміністративну процедуру; 

 теоретичні положення щодо якості законодавства, з огляду на новітні 

положення теорії права («якість змісту», «якість форми», «якість 

легітимності»), галузеві напрацювання, з 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 акта, 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 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 
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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 опубліковані 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. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять 15 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 431 сторінка, у тому числі 

основного тексту – 380 сторінок. Список використаних джерел налічує 

189 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дисертації, висвітлено її 

зв’язок із науковими програмами, планами й темами, проаналізовано загальний 

стан наукової розробленості теми, визначено мету та завдання дослідження, 

сформульовано об’єкт і предмет, названі основні методологічні підходи до 

дослідження, розкрито наукову новизну та теоретичне й практичне значення 

роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок здобувача 

та публікацію результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Нагородна справа як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання в Україні» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Ґенеза дослідження нагородної справи у вітчизняній 

правовій науці» зазначено, що комплексних тематичних фахових досліджень, 

безпосередньо присвячених унікальності нагородної справи, у вітчизняній 

правовій науці немає. Водночас на підставі аналізу наявних тематичних джерел 

дисертантом умовно виділяється кілька основних напрямів дослідження 

нагородної справи вченими-юристами у різні історичні періоди –  

загальноправовий та галузевий із внутрішнім поділом останнього на кілька 

піднапрямів. Автором доводиться, що загальноправовий напрям пов’язаний із 

дослідженням насамперед нагороди (у її широкому розумінні) як 

«заохочувальної санкції», «позитивної санкції», «позитивного стимулювання», 

«стимулу», «найдієвішого засобу правового заохочення, переконання» (в тому 

числі й у роботах Платона, Аристотеля, Плутарха, Т. Мора, Н. Макіавеллі, 

Т. Гоббса, Дж. Локка, Ф. Ніцше та інших); у її «прив’язці» до держави, ознак 

держави, з обґрунтуванням її символічного, атрибутивного значення 

(наприклад, роботи О. Петришина, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, 

Р. Калюжного, О. Лапка, В. Красовської, С. Погребняка та інших), її ролі і 
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значення у ресурсі правової культури, правового виховання, правової політики 

у співвідношенні із різними цінностями (наприклад, роботи В. Бігуна, В. Заїки 

та ін.); з фрагментарним аналізом інших нагородних явищ у контексті 

поглибленого дослідження ширшої правової проблематики (внутрішніх 

функцій держави, державної політики, нормотворчості та правозастосування). 

Галузевий напрям дослідження дисертант, акцентуючи увагу  на публічно-

правовій природі нагородної справи, поділяє на три піднапрями залежно від 

безпосереднього предмета вивчення, а саме: а) конституційно-правовий 

(наприклад, роботи А. Майдебури, Д. Коритько) із аналізом конституційно-

правового статусу державних нагород, системи державних нагород, правового 

статусу суб’єктів нагородозастосування та засад реалізації нагородної політики, 

спробами вчених-конституціоналістів обґрунтувати виокремлення нагородного 

права (щоправда, зі змінністю їх поглядів – від інституту права до комплексної 

галузі права) та запропонувати тематичний дефініційний апарат (щоправда, 

дещо звужений, із превалюванням тавтології та помилковим ототожненням); 

б) трудового права (наприклад, роботи М. Іншина, М. Дей, С. Венедіктова, 

В. Щербини та ін.) із аналізом поліфункціонального призначення нагороди (в 

т. ч. й щодо різних категорій осіб) в аспекті формування сучасної теорії 

стимулювання; в) адміністративно-правовий, безпосередньо пов’язаний з 

аналізом нагороди й усієї системи нагород в аспекті інструментарію публічного 

адміністрування (наприклад, роботи Ю. Битяка, В. Гаращука, Т. Коломоєць, 

В. Колпакова, М. Титаренко, С. Стеценка та ін.), нагородної процедури як 

різновиду адміністративної процедури (наприклад, роботи Н. Писаренко, 

Д. Лученка, Л. Біли-Тіунової, А. Школика, О. Кузьменко, О. Стрельченко та 

ін.), відповідальності за порушення нагородного законодавства (наприклад, 

роботи А. Комзюка, Т. Гуржія, С. Федчишина, П. Діхтієвського та ін.), 

систематизації нагородного законодавства та формування нагородного права в 

аспекті оновленого доктринального погляду на розуміння джерел та системи 

адміністративного права (наприклад, роботи Т. Коломоєць, В. Колпакова, 

Р. Мельника, І. Бойко, О. Музи, С. Стеценка, В. Бевзенка, Ю. Легези та ін.). 

Відзначається багатовекторність, хоча й розрізненість, тематичних досліджень 

саме вчених-адміністративістів й обґрунтовується доцільність об’єднання їхніх 

зусиль в межах окремого піднапряму фахових наукових досліджень 

проблематики правового регулювання нагородної справи для формування 

новаційного наукового базису для галузевих правових засад її існування. У 

роботі пропонується авторський варіант періодизації відповідного фахового 

наукового тематичного дослідження й обґрунтовується доцільність збереження 

посиленої його спеціалізації. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, зміст нагородної справи, її співвідношення із 

суміжними правовими поняттями» визначено, що у вітчизняній правовій, в 

т. ч. й адміністративно-правовій, науці відсутня єдність поглядів щодо 

розуміння нагородної справи, наслідком чого є помилкове її ототожнення із 

суміжними нагородними явищами. Автором запропоновано алгоритм 

дослідження ресурсу нагородної справи, який включає порівняльно-правовий 

аналіз нагородної справи та суміжних нагородних явищ, що дозволяє виділити 
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її ознаки, які у сукупності й формують її унікальність, та на основі їх 

акумулювання запропоновано авторське визначення нагородної справи. Аналіз 

наявних тематичних наукових джерел дозволив виділити різноваріативні 

приклади більш поширеного помилкового ототожнення нагородної справи із 

нагородотворчістю, нагородною системою, нагородною політикою та менш 

поширеного – з нагородною практикою, системою нагород, нагородною 

юстицією тощо. «Дефектність» відповідних наукових тематичних фахових 

положень, зумовлена переважно узагальненим аналізом ознак нагородної 

справи, які й відрізняють її від суміжних нагородних явищ, негативно впливає 

на нормотворчість, правозастосування у відповідній сфері відносин і взагалі на 

ресурс нагородної справи. 

Сформульовано авторський суміжний тематичний ряд та проведено 

порівняльний аналіз нагородної справи та кожного елемента цього ряду, 

запропоновано модель їх співвідношення. Зокрема, нагородну справу 

пропонується відмежовувати від нагородної системи, яка «дозволяє 

сформувати цілісне уявлення про нагородну  реальність» загалом, її 

унікальність, закономірності розвитку і яка охоплює абсолютно всі нагородні 

явища, в т. ч. й нагородну справу,  а отже, їх співвідношення   має вигляд 

«частини і цілого». Обґрунтовано доцільність відмежування нагородної справи 

від системи нагород (сукупності нагород, передбачених у законодавстві для 

відзначення осіб, колективів за заслуги перед державою, народом), нагородної 

політики (юридично визначеного виразу стратегії розвитку сфери 

нагородження), нагородного права (як сукупності норм права, покликаних 

регулювати відповідні суспільні відносини), нагородного законодавства (як 

зовнішньої форми існування нагородного права), нагородної практики 

(історичного досвіду використання нагород), нагородних традицій 

(«унікальність, своєрідність нагородної системи, нагородної справи з огляду на 

їх виникнення, із акцентом на уявлення про їх історичний розвиток»), 

нагородної культури (яка фактично відображає сучасний стан нагородної 

системи, є результатом (позитивним) її поступового розвитку, накопичення 

певного нагородного досвіду у суспільстві), нагородної процедури 

(процедурного аспекту реалізації ресурсу нагородної справи), нагородної 

юстиції (судового розгляду справ стосовно оцінки заслуг особи (колективу 

осіб) перед державою та суспільством і представлення їх до нагородження), 

нагородних матеріалів (як сукупності нагородних документів). У роботі 

спростовується потреба безпідставного поділу нагородної справи на офіційний 

та неофіційний її різновиди й, навпаки, аналізується її ресурс в аспекті 

виокремлення основного та додаткового різновидів залежно від безпосередньо 

їх змісту. Сформульовано авторське визначення нагородної справи. 

У підрозділі 1.3 «Нагородне право як новаційний елемент системи права 

України» зазначається, що у сучасній вітчизняній правовій науці відсутня 

єдність поглядів щодо розуміння нагородного права та визначення його місця в 

системі права України. На підставі аналізу різноманітних джерел автором 

умовно виділяється кілька пріоритетів наукових досліджень нагородного права: 

а) у його «прив’язці» до суспільних відносин заохочення, нагородження, 
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переконання (наприклад, роботи Р. Калюжного, В. Ковальського, М. Титаренко, 

М. Дей, С. Венедіктова та ін.); б) в аспекті з’ясування місця і ролі в системі 

права (наприклад, роботи О. Совгирі, А. Майдебури, Д. Коритько, 

Т. Коломоєць, Є. Трофимова, В. Бігуна, М. Титаренко). Як наслідок – розмаїття 

положень протилежного (інколи навіть діаметрально) змісту про нагородне 

право як інститут конституційного  (роботи О. Совгирі, А. Майдебури), 

трудового (роботи М. Дей та ін.), підгалузі адміністративного (наприклад, 

роботи Є. Трофимова, Т. Коломоєць, Р. Мельника та ін.), інститут 

адміністративно-процедурного (наприклад, роботи І. Бойко, О. Зими, 

О. Кузьменко, О. Миколенка та ін.) права, самостійну комплексну галузь права 

(роботи Д. Коритько та ін.). У роботі пропонується алгоритм дослідження 

феномена нагородного права крізь призму з’ясування його ознак як елемента 

системи права. З урахуванням новітніх тенденцій розвитку правової норми 

щодо розуміння системи права проаналізовано нагородне право в аспекті 

поділу останньої на підсистеми: регулятивне та охоронне, матеріальне та 

процедурне, приватне та публічне право (роботи О. Петришина, С. Погребняк). 

З огляду на це, нагородне право пропонується розглядати як право публічне (у 

роботі обґрунтовується «публічна» спрямованість нагородного права, що й 

зумовлює його приналежність до публічного права, й доцільність розгляду 

публічного інтересу не як сукупності приватних інтересів окремих осіб, або ж 

інтересів приватних осіб, а у «прив’язці» до потреб, цінностей  і прагнень 

держави, суспільства, які історично сформувалися, є ситуативно об’єктивно 

існуючими, реалізація та захист яких визначається, забезпечується та 

гарантується державою); як «змішане» – таке, що поєднує регулятивні та 

охоронні норми права, а також матеріальні та процедурні норми права. У 

контексті з’ясування його місця в інституційному поділі системи права 

проаналізовано предмет, метод, принципи, систему, джерела нагородного права 

з урахуванням новітніх положень вітчизняної правової, в т. ч. й 

адміністративно-правової, науки щодо їх розуміння. За результатами такого 

аналізу сформульовано висновок про наявність ознак підгалузі, що й дозволяє, 

з огляду на специфіку останніх, обґрунтувати доцільність розгляду нагородного 

права як підгалузі адміністративного права. 

Розділ 2 «Нагорода як «базовий» елемент нагородної справи» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, ознаки, функції нагород» зазначається, що 

здебільшого вчені-юристи концентрують свою увагу на нагородах в аспекті 

дослідження більш комплексної проблематики, а отже, нагорода розглядається 

як різновид заохочення, стимулу, переконання, домінуючим є тематичний план 

«переконання-стимул-заохочення-нагород» із протиставленням «покаранню» 

як «антиподу» нагороди; наявні різноманітні визначення нагороди, а також 

переліки її ознак (від узагальнених, які об’єднують лише кілька ознак, й аж до 

надмірно деталізованих, хоча й не вичерпних), що й ускладнює розуміння її 

унікальності як «базового» елемента нагородної справи. Пропонується 

алгоритм дослідження нагороди через співвідношення її із суміжними 

правовими поняттями, що дозволяє виокремити її ознаки, які у сукупності й 



13 

формують її унікальний ресурс. Дисертант пропонує авторський суміжний 

понятійний тематичний ряд й детально порівнює нагороду із заохоченням, 

стимулом, переконанням, відзнакою, премією, цінним подарунком, 

подарунком, нагородженням, винагородою, пільгою, символом, що й дозволяє 

виокремити авторський перелік ознак нагороди, які деталізуються й на основі 

узагальнення яких дисертант формулює визначення нагороди. Дане визначення, 

поряд із авторським визначенням заслуги як безпосередньої підстави для 

ресурсу нагороди, пропонується не лише використовувати як «базове» 

положення для тематичних фахових наукових досліджень, а й закріпити як 

норми-дефініції (враховуючи прогалини у чинному законодавстві), усунувши 

тим самим підстави для різноваріативного тлумачення та застосування. 

Відзначено важливість функціонального призначення нагороди, сформульовано 

авторське визначення функції нагороди як об’єктивно-орієнтованого, ретро-

перспективного впливу як на особу, щодо якої здійснюється нагородження, так 

і щодо інших осіб задля вирішення завдань, що сприяють реалізації соціального 

призначення нагороди на певному етапі розвитку держави і суспільства. 

Виділено й детально проаналізовано такі функції нагороди, як соціальна, 

ідеологічна, виховна, стимулююча, політична, дипломатична, символічна. 

У підрозділі 2.2 «Класифікація нагород: критерії, види» зазначено 

важливість класифікації нагород для з’ясування реального їх ресурсу, оскільки 

вона є дієвим засобом теоретичного їх пізнання, виявлення унікальності 

відповідного явища. На підставі аналізу результатів різних етапів наукового 

фахового дослідження розмаїття видів нагород сформульовано висновок про 

відсутність єдиного наукового підходу щодо виокремлення критеріїв для 

класифікації нагород, умовно виділено кілька базових напрямів: а) спрощений  

(формальний), із виокремленням лише двох-трьох критеріїв й узагальненим 

підходом до виділення різновидів нагород; б) деталізований, із виокремленням 

більшої кількості критеріїв, щоправда, з дублюванням їх змісту й дещо 

узагальненим підходом до виділення різновидів. Зроблено висновок про 

можливість їх урахування у формуванні авторського варіанту класифікації 

видів нагород з обов’язковим акцентом на доцільності урахування досягнень 

вітчизняної теорії права, галузевих правових наук щодо класифікації нагород у 

цілому. Окрім того, проаналізовано зарубіжний досвід дослідження та 

нормативного закріплення класифікаційного поділу нагород на види (зокрема, 

досвід США, Японської Держави, Естонської Республіки, Федеративної 

Республіки Німеччини, Італійської Республіки, Французької Республіки) й 

сформульовано пропозиції щодо його запозичення для України. Обґрунтовано 

доцільність використання множинності критеріїв для класифікації нагород і 

запропоновано авторський їх варіант, а саме: а) за суб’єктом впровадження: 

президентські відзнаки та інші нагороди; б) за суб’єктом, щодо якого 

нагородження здійснюється: індивідуальні та колективні; для громадян України 

та універсальні; в) за сферою заслуг: універсальні, спеціальні; г) за характером 

заслуг: універсальні, разові, «вислужні»; д) залежно від нормативної 

регламентації статусу: нагороди із статутами, нагороди з положеннями; е) за 

ступеневим поділом: без такого поділу та із ступеневим поділом; ж) за 
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нагородним цензом: безцензові та цензові; з) за квотною ознакою: «квотні» та 

«неквотні»; є) за способом впровадження: новаційні («власні»), визнані 

(«сприйняті»), спільні («змішані»); і) за актуальністю (сучасністю): чинні, 

скасовані, «сплячі»; к) за терміном застосування: разові, тривалої дії; л) за 

зовнішньою формою: речові (матеріальні), грошові, особисті, змішані; м) за 

безпосередньою зовнішньою формою: ордени, медалі, почесні звання тощо; 

н) за безпосередньою підставою: за подвиг, відвагу, особливі досягнення тощо; 

о) за матеріальною ознакою: пов’язані з пільгами, пов’язані з разовими 

виплатами, не пов’язані з будь-якими пільгами та виплатами; п) за особливістю 

нагородної процедури: конкурсні, списочні, індивідуальні; р) за суб’єктом, 

щодо якого здійснюється нагородження: універсальні та такі, що не 

передбачають нагородження посмертно. 

У підрозділі 2.3 «Нагорода: системний аналіз» зазначається, що у 

вітчизняній правовій, в т. ч. й адміністративно-правовій, науці, незважаючи на 

сплеск уваги до системного аналізу різних правових, в т. ч. й галузевих, явищ, 

на жаль, відсутні результати системного підходу до розуміння нагороди. 

Дисертантом на підставі аналізу різноманітних джерел обґрунтовано 

доцільність системного аналізу та вперше запропоновано розгляд нагороди (у 

розумінні системи нагород) як сукупності взаємопов’язаних, взаємозалежних і 

ієрархічно побудованих елементів (різновидів нагород), пов’язаних 

внутрішніми та зовнішніми зв’язками та такими, що утворюють єдине ціле, 

зорієнтоване на забезпечення державою своєчасного, адекватного реагування 

на заслужену поведінку особи (колективу 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 доцільність урахування 

сучасних наукових підходів до розуміння системи (наприклад, роботи 

В. Оболенцева) і вибір як «базового» підходу «складного» її розуміння з 

виокремленням елементів системи (різновидів нагород) та детальним аналізом 

цих елементів, зв’язків між ними із поділом на внутрішні (в межах самої цієї 

системи) та зовнішні (з елементами інших систем, як-то: заохочення, стимул, 

переконання тощо), горизонтальні (на рівні елементів) та вертикальні (в межах 

ієрархічності елементів), а також мети нагороди, яка включає в себе 

ретроелемент («реагування» на заслужену поведінку особи або ж колективу 

осіб) та перспективний елемент (виокремлення «бажаної» для держави та 

суспільства поведінки й спонукання осіб (колективу осіб) до аналогічної 

поведінки у майбутньому, до добровільної ініціативи прояву такої поведінки), 

із додатковим внутрішнім поділом кожного із них. Звернено увагу на ознаки 

нагороди як системи, серед яких: а) цілісність, завдяки якій має місце 

поєднання елементів, зв’язків і мети, є можливим існування системи, виконання 

«її місії»; б) відкритість, що передбачає «реагування» нагороди як системи на 

всі зміни у державі, що є цілком логічним для атрибуту держави, яким і є 

нагорода; в) мобільність, що передбачає можливість модифікації нагороди; 

г) динамізм, що передбачає постійний розвиток нагороди; д) структурованість, 

з акцентом на нагороді як «складній» системі з певними «блоками» (нагороди, 
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зв’язки, мета), кожен із яких, своєю чергою, також є складним, що й зумовлює 

унікальність нагороди; е) історична зумовленість (формування нагороди з 

урахуванням нагородних продукцій, історичних передумов, «запитів» 

суспільства тощо); ж) антропологічність, або ж людиноцентричність 

(«орієнтація» нагороди на особу (колектив осіб)), проаналізовано ресурс 

кожної, наголошено на зростанні їхньої ролі і значення в умовах докорінних 

державотворчих та правотворчих процесів, кардинальної зміни базових 

положень вітчизняної правової, в т. ч. й адміністративно-правової, науки. 

Розділ 3 «Нагородна процедура як вид адміністративної процедури» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття, ознаки, видова належність та принципи 

нагородної процедури» зазначається, що у вітчизняній адміністративно-

правовій науці ґрунтовно нагородна процедура саме як вид адміністративної 

процедури не досліджувалася, трапляється лише узагальнений її розгляд у 

контексті аналізу більш комплексної проблематики. На підставі опрацювання 

результатів досліджень представників різних галузевих наукових шкіл (праці 

І. Бойко, О. Зими, О. Соловйової, І. Картузової, А. Осадчого, О. Миколенка, 

А. Школика, А. Шарої, В. Колпакова, Т. Коломоєць, та ін.) обґрунтовується 

можливість і доцільність розгляду нагородної процедури як різновиду 

адміністративної процедури і визначається, з огляду на наявні в 

адміністративно-правовій доктрині положення, перелік основних (загальних), 

таких, що притаманні будь-якій адміністративній процедурі, та специфічних 

(характерних лише для неї) ознак, подається їх аналіз. Визначається видова 

приналежність нагородної процедури до:  безспірних (за ознакою спору), 

втручальних (за ініціатором), зовнішніх (за спрямованістю та суб’єктами), 

звичайних (за порядком здійснення), правозастосовчих (за предметом), 

складних (за складністю), змішаних (за кількістю осіб), полісуб’єктних (за 

суб’єктним складом), правонадільних (за наслідками), стадійних (за етапністю). 

Обґрунтовується важливість принципів нагородної процедури й доцільність 

урахування для визначення їх переліку новітніх досягнень правової, в т. ч. й 

галузевої, науки стосовно розуміння та розмаїття принципів адміністративного 

права (наприклад, роботи А. Пухтецької, П. Баранчика, Н. Писаренко та ін.), 

адміністративно-процедурного права (наприклад, роботи А. Школика, 

А. Шарої, Д. Лученка), адміністративних процедур (праці І. Бойко, О. Зими, 

О. Соловйової, В. Тимощука), результатів відповідної нормотворчої та 

нормопроектної діяльності, зарубіжного доктринального (праці Б. Шльоера, 

Й. Пудельки), законодавчого досвіду. Пропонується авторський перелік 

принципів нагородної процедури, їх аналіз, а також авторське визначення 

нагородної процедури. 

У підрозділі 3.2 «Суб’єкти нагородної процедури»Error! Bookmark not 

defined. зазначається наявність великої кількості різноманітних суб’єктів 

відповідної процедури, що зумовлено специфікою самої нагороди, її видовим 

розмаїттям та зв’язками з іншими нагородними явищами. Обґрунтовується 

доцільність розмежування понять «суб’єкти нагородної процедури», «суб’єкти 

нагородно-процедурних правовідносин», «учасники нагородної процедури» з 
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урахуванням їхньої безпосередньої участі у зазначених відносинах. 

Пропонується алгоритм дослідження суб’єктів нагородної процедури з 

урахуванням їх розподілу на групи з використанням різних критеріїв. 

Пропонується авторський варіант їх поділу, сформований на основі істотної 

модифікації «базових» положень сучасної вітчизняної правової, зокрема 

адміністративно-правової, науки й урахування зарубіжного досвіду вирішення 

цього питання (зокрема, досвід Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польщі, 

Італійської Республіки, Французької Республіки), за сімома критеріями. 

«Домінуючим» визначається поділ залежно від безпосередньої ролі у 

нагородній процедурі, що передбачає виокремлення: «лідируючого» суб’єкта 

(Президента України), «зацікавлених» суб’єктів (щодо яких здійснюється 

нагородження), «суб’єктів, що «сприяють» процедурі (суб’єкти ініціювання; 

погодження; ті, що у будь-який спосіб сприяють процедурі на будь-якій стадії; 

ті, що забезпечують гарантування такої процедури тощо) з умовним їх поділом 

на «спеціальних» та інших. Детально аналізуючи статус кожного суб’єкта, а 

також пропонуючи їх системний аналіз, дисертант виділяє проблемні питання 

їх організації та функціонування (особливо Комісії державних нагород та 

геральдики при Президентові України, департаменту з питань громадянства, 

помилування, державних нагород у структурі Офісу Президента України), 

реалізації їхніх повноважень щодо окремих різновидів нагород та формулює 

авторські пропозиції щодо їх можливого вирішення з урахуванням експертних 

висновків (в т. ч. й Висновку щодо законодавства стосовно державних нагород 

в Україні, підготовленого Департаментом демократичних інститутів та 

врядування Генерального директорату – ІІ з питань демократії Ради Європи у 

співпраці з експертом Сереною Пескаторе) щодо істотної оптимізації кількості 

таких суб’єктів та усунення дублювання їхніх повноважень. 

У підрозділі 3.3 «Стадії нагородної процедури» обґрунтовується доцільність 

розгляду нагородної процедури в аспекті її поділу на стадії, дії, акти, 

послідовність їх здійснення, строки, проміжні та підсумкові результати, їх 

фіксування. З урахуванням «базових» положень сучасної вітчизняної 

адміністративно-правової науки щодо розуміння стадійного поділу 

адміністративних процедур (наприклад, І. Бойко, О. Зими, О. Соловйової, 

А. Картузової, О.  Осадчого, А. Школика, Є. Трофимова, Д. Лученка та ін.) та з 

акцентом на специфіку нагородної процедури дисертантом пропонується 

авторське визначення стадій нагородної процедури, перелік їхніх ознак з 

аналізом кожної, а також виокремлюється чотири обов’язкові («базові», 

«позитивні», які формують «типову» модель нагородної процедури) та три 

додаткові («факультативні»), в т. ч. «негативні», стадії. Висвітлюється сутність, 

унікальність кожної стадії нагородної процедури щодо кожного різновиду 

нагороди, проблемні питання їх нормативної регламентації та здійснення 

(розпорошеність та різнозмістовність нормативно-правових засад, дещо 

ускладнена процедура погодження, різний ступінь допуску громадськості, 

дублююча участь суб’єктів, «дефектна» прозорість тощо) й обґрунтовується 

нагальна потреба систематизації всіх відповідних процедурних правових 
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положень з акцентом на всі (без винятку) стадії, процедурні дії, які формують їх 

зміст, в окремому розділі кодифікованого нагородного акта (наприклад, 

Нагородного кодексу України) та узгодження їх змісту з відповідними 

положеннями окремого розділу Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (проєкт якого подано до другого читання у Верховній Раді 

України). 

Розділ 4 «Ефективність адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні» складається із шести підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Ефективність адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні: принципи, критерії, показники, умови» 

відзначається сплеск уваги сучасних вчених-адміністративістів до дослідження 

ефективності різних галузевих правових явищ (наприклад, реалізації 

адміністративно-правових норм – праці І. Болокан, функцій адміністративного 

права – праці Ю. Пирожкової, тлумачення адміністративно-правових норм – 

роботи С. Шахова, принципів адміністративно-процедурного права – роботи 

А. Шарої та ін.), обґрунтовується доцільність поглибленого дослідження 

ресурсу й ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної 

справи з урахуванням наявних результатів тематичних наукових галузевих 

фахових розвідок. На підставі опрацювання загальнотеоретичних правових 

положень щодо ефективності правових норм, правового регулювання, 

правозастосування (роботи Н. Оніщенко, П. Рабіновича, О. Петришина, 

Н. Пархоменко, В. Смородинського, Ю. Тихомирова та ін.), а також 

відповідних тематичних галузевих фахових наукових джерел відзначається 

багатовекторність доктринального розуміння ефективності (як прояву 

досягнення корисного результату; доцільності; обґрунтованості; оптимального 

вирішення правового завдання або ж правової мети) й обґрунтовується 

доцільність розгляду ефективності адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи у її асоціюванні з результативністю, оптимальністю, 

корисністю, обґрунтованістю такого регулювання. Зазначається, що одночасно 

домінуючим є аналіз ефективності у «прив’язці» до умов, результату та 

ресурсів, що цілком виправдано можна використати стосовно й ефективності 

галузевого регулювання нагородної справи, усвідомлюючи, що умови 

(«ступені») передбачають акцент уваги на тому, що супроводжує його, 

результат («ефект») – на тому, до чого прагне, а ресурс – на витратах. На 

підставі опрацювання різноманітних тематичних джерел сформульовано 

перелік «критичних» недоліків адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні (надмірна кількість, дублювання різновидів 

нагород, відсутність визначених підстав для нагородження, вимог до 

нагороджуваних, обмежень щодо нагородження представників публічної влади, 

квотування нагород, лімітування дат нагородження, розпорошення та 

різнозмістовність правових засад, ускладнення та дублювання процедурних 

засад тощо) й сформовано авторські пропозиції щодо їх усунення з акцентом на 

умовах (обставини, що сприяють галузевому регулюванню нагородної справи), 

критеріях (міра кількісного та якісного співвідношення «мета-результат-

витрати»), показниках (підтверджені докази дієвості положень галузевого 
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регулювання відповідних відносин) ефективності, її принципах, із 

формулюванням їх переліків та детальним аналізом змісту. Надано авторське 

визначення ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної 

справи в Україні. 

У підрозділі 4.2 «Правосвідомість суб’єктів правовідносин як умова 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи» 

обґрунтовується доцільність поглибленого дослідження ресурсу 

правосвідомості суб’єктів нагородних правовідносин задля забезпечення 

ефективності адміністративно-правового регулювання відносин у зазначеній 

сфері. З огляду на множинність та розмаїття відповідних суб’єктів,  сприйняття, 

розуміння ними нагородних явищ, різноманіття форм участі їх у відносинах, 

визначається потреба аналізу правосвідомості в аспекті поєднання її двох 

обов’язкових складових елементів: правової ідеології та правової психології 

(ідеологічного та емоційного елементів). Аналіз чинного законодавства, що 

регулює відносини нагородної справи в Україні, дозволив виокремити блок 

проблемних для суб’єктів положень, пов’язаних з уявленнями, знаннями, 

переконаннями, ідеями стосовно нагородної справи, а також блок проблемних 

положень, безпосередньо пов’язаних з емоційним сприйняттям, переживаннями 

суб’єктів стосовно заслуг, нагороди, нагородної процедури, й запропонувати 

конкретні рекомендації щодо організації та проведення правопросвітницьких, 

інформаційних, регулятивних, охоронних, освітніх та наукових заходів 

тематичного характеру з їх умовним поділом залежно від цільового 

спрямування на певну групу суб’єктів нагородних правовідносин на: 

спеціалізовані (для представників суб’єктів публічної адміністрації, діяльність 

яких пов’язана (різною мірою) з нагородною процедурою) та універсальні (для 

будь-яких суб’єктів). Перелік заходів, їх ресурсне та організаційне 

забезпечення, нормативно-правовий супровід пропонується формувати з огляду 

на унікальність ресурсу правосвідомості та її поліфункціональність 

(регулятивність, гносеологічність, оціночність, інформаційність, 

превентивність, виховання). 

У підрозділі 4.3 «Якість нагородного законодавства як умова 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в 

Україні» зазначається, що питання якості нагородного законодавства в аспекті 

визначення ефективності галузевого, зокрема адміністративно-правового, 

регулювання не були предметом безпосереднього дослідження вчених-

адміністративістів. Дисертантом обґрунтовується доцільність поглибленого 

аналізу якості нагородного законодавства задля виокремлення його «дефектів», 

які й знижують ефективність галузевого регулювання відносин у відповідній 

сфері. Зазначається, що має місце багатовекторність доктринального розуміння 

якості законодавства, й як базовий пропонується розгляд її як «внутрішньої 

визначеності», «суттєвої визначеності», «зовнішньої узгодженості», що 

зосереджує увагу на змісті, формі, системі законодавства. Дисертантом з 

урахуванням загальнотеоретичних положень щодо розуміння якості 

законодавства (зокрема, праць Н. Оніщенка щодо «якості змісту» та «якості 

форми» законодавства та доповнення їх положеннями щодо «якості» 
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легальності законодавства), а також тематичних напрацювань вчених-

адміністративістів (праці Т. Коломоєць, А. Шарої, С. Шахова) й з акцентом на 

особливість самого нагородного законодавства пропонується її авторське 

визначення стосовно нагородного законодавства, яке фактично охоплює 

ціннісний, інтегративний, загальноправовий та праксеологічний підходи щодо 

розуміння її ресурсу. Аналіз чинного нагородного законодавства України, 

зокрема його адміністративно-правового складника, дозволило виділити його 

«дефекти» у всіх чотирьох підходах щодо розуміння його якості й 

запропонувати авторські варіанти їх усунення з виокремленням шести 

«базових» векторів. 

У підрозділі 4.4 «Аргументоване нагородозастосування як умова 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в 

Україні» обґрунтовується доцільність поглибленого аналізу ресурсу юридичної 

аргументації у нагородозастосуванні як різновиді правозастосування. Наявність 

значної кількості різноманітних суб’єктів нагородозастосування, їхня участь у 

тлумаченні положень, в тому числі оціночних, нагородного законодавства та у 

його застосуванні на різних стадіях прийняття індивідуальних рішень щодо 

всього розмаїття нагород, заслуг (за умови відсутності її нормативного 

визначення), правових наслідків нагородження, в т. ч. й разових та тривалих 

виплат із Державного бюджету, у наданні пільг особі тощо істотно 

актуалізують проблематику об’єктивності, доведеності, справедливості 

нагородження, а отже, й аргументування останнього, його практичну 

значимість. Дисертантом на підставі опрацювання різноманітних джерел щодо 

розуміння юридичної аргументації, головним призначенням якої є 

«дослідження аргументів, встановлення їх відповідності щодо встановлених для 

конкретного факту ситуацій», та з акцентом на специфіку 

нагородозастосування як сфери об’єктивізації юридичної аргументації, 

пропонується ї авторське визначення, перелік ознак з аналізом кожної із них, а 

також виокремлюється її структура, елементами якої є: суб’єкти 

(аргументатори та реципієнти – адресати), об’єкт (юридичні аргументи), зміст 

(правові приписи), демонстрація (процедури, послідовність дій з 

використанням аргументів), мета (бажаний результат); результат (реальні 

наслідки). Детальний аналіз елементів структури юридичної аргументації у 

нагородозастосуванні дозволив сформулювати висновок про її «змішаний» 

(презентаційно-прагматичний характер), оскільки має місце одночасне 

поєднання ознак двох різновидів структури: презентаційної (охоплює суб’єктів 

аргументації, специфіку аудиторії, способи передачі) та прагматичної (з 

акцентом на цілях аргументації та методах її дослідження). Сформульовано 

пропозиції доктринального та нормативного змісту щодо удосконалення 

аргументації нагородозастосування задля підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні. 

У підрозділі 4.5 «Ціннісний вимір й ефективність адміністративно-

правового регулювання нагородної справи» обґрунтовується доцільність 

аксіологічного підходу або ж базових позицій ціннісного підходу у 

врегулюванні відносин нагородної справи за допомогою норм 
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адміністративного права. Дисертантом на підставі опрацювання різноманітних 

тематичних джерел визначається важливість для врегулювання відносин 

нагородної справи універсальних правових цінностей із їх подвійним 

функціональним призначенням, завдяки тому, що вони одночасно формують 

межі правової реальності та її зміст з акцентом на ресурс елементів такої 

реальності. Цінності у сфері нагородної справи визначають мету 

адміністративно-правового регулювання, зорієнтовані на забезпечення 

ефективності такого регулювання й фактично відіграють роль його основи. У 

роботі пропонується універсальними правовими цінностями адміністративно-

правового регулювання нагородної справи визнавати справедливість (як 

комплексну правову категорію), яка охоплює, набуваючи поліструктурного 

характеру, рівність, людську гідність та свободу. Проаналізовано 

співвідношення правових цінностей та правових принципів у врегулюванні 

відносин нагородної справи й сформульовано висновок про модель їх 

співвідношення як мети (бажаного результату) та засад її реалізації. 

Справедливість дисертант пропонує розглядати як цінність, котра виражає 

ставлення людей один до одного з позиції конкуруючих інтересів, вимог, 

обов’язків, захищати яку і покликане адміністративне право у сфері нагородної 

справи. Ресурс справедливості пропонується аналізувати в аспекті поєднання 

об’єктивної (інституційної) та суб’єктивної, загальної та індивідуальної, 

формальної, змістовної (як різновиду розподільчої з притаманними критеріями 

поділу, «розподілу за заслугами») та процедурної справедливості з її поділом на 

інформаційну, міжособистісну, процедурну (суто процедурну, абсолютно 

процедурну, неабсолютно процедурну) й обґрунтуванням їх взаємозв’язку та 

взаємозалежності. Рівність як правову цінність у врегулюванні відносин 

нагородної справи пропонується розглядати, акцентуючи увагу не на 

«однаковості», а на «подібності» й на поєднанні положень про «рівність 

фактичну» («рівність фактів», «рівність обставин») та «рівність формальну» 

(«форма рівності», «рівність форми», «трафаретна рівність»), тобто рівності 

фактичних умов та рівності можливостей. Людську гідність (соціально визнану 

здатність особи бути такою, якою вона хоче та може бути, навіть якщо вона не 

може бути актуально реалізована) обґрунтовується розглядати як підґрунтя для 

визначення правового статусу суб’єктів нагородної справи (переважно 

«позитивного» активного, хоча можливо й для «негативного»), а свободу 

(«можливість обирати, діяти на власний розсуд») – як правову цінність у 

врегулюванні відповідних відносин в аспекті поєднання її ресурсу як «свободи 

для» («позитивної свободи») із регламентацією позитивних дій суб’єктів та 

«свободи від» («негативної свободи») із визначенням заборон, обмежень 

«фільтрів» тощо. З огляду на динамічність універсальних правових цінностей, 

проаналізовано їхній ресурс в аспекті процесів філіації (запозичення правових 

цінностей, сформованих в інших правових традиціях) у «прив’язці» до 

апроксимації правових систем, інституціоналізації  («практичне втілення» 

правових цінностей у правову систему, «побудову» специфічних нормативних 

та організаційних структур») із визначенням конкретних «векторів» їх 

подальшого існування. 
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У підрозділі 4.6 «Адміністративна відповідальність у забезпеченні 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в 

Україні» обґрунтовується доцільність поглибленого вивчення ролі і значення 

адміністративно-охоронних норм у врегулюванні відносин нагородної справи, 

підвищенні ефективності такого регулювання. Проаналізовано унікальність 

адміністративно-охоронних норм права, ґенезу адміністративно-деліктного 

регулювання відносин нагородної справи в Україні, проблемні питання 

відповідного регулювання в умовах сьогодення. З урахуванням позитивного 

досвіду зарубіжних країн з використання ресурсу адміністративно-охоронних 

норм у врегулюванні відносин нагородної справи (досвід Королівства Бахрейн, 

Держави Катар, Держави Кувейт, Республіки Білорусь, Російської Федерації, 

Естонської Республіки, Киргизької Республіки, Республіки Болгарія) та з 

акцентом на результати детального аналізу чинного законодавства України в 

частині засад адміністративної відповідальності у сфері нагородної 

відповідальності та виділенням проблемних питань врегулювання відповідних 

відносин (стосовно закріплення елементів складів адміністративних проступків, 

спрощеного підходу до формування переліку адміністративних стягнень, 

узагальненого формулювання кваліфікуючих ознак тощо) сформульовано 

пропозиції щодо вдосконалення положень чинного вітчизняного 

адміністративно-деліктного законодавства (з використанням як підґрунтя 

чинної редакції ст. 286-1 КпАП України) щодо забезпечення максимального 

використання унікального поліструктурного ресурсу адміністративної 

відповідальності як виду юридичної відповідальності для підвищення 

ефективності адміністративно-правового регулювання відносин нагородної 

справи в Україні. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми: розкрито ґенезу, 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 ґенезу дослідження нагородної системи як правового 

явища у вітчизняній правовій науці можна розглядати з акцентом на 

особливість розвитку самої правової науки. Якщо йдеться 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 рр.), який варто 

пов’язувати з 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 
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було фундаментальних фахових комплексних досліджень, й увага вчених-

юристів концентрувалася на обґрунтуванні унікальності нагородної системи у її 

нагородному інструментарії; 2) другий етап (2000–2005 рр.) пов’язаний з 

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 (з акцентом на 

досвіді 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  

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. Ґенезу 

відповідного дослідження пропонується розглядати в аспекті поступового 

посилення спеціалізації наукового пошуку, виокремлення кількох напрямів (як 

загальноправового, так і суто галузевих – конституційно-правового, 

адміністративно-правового та напряму трудового права) з домінуванням 

конституційно-правового та адміністративно-правового, що цілком логічно 

пояснюється особливістю правової природи нагородної справи. Доводиться, що 

нагородна справа привертає увагу вчених-конституціоналістів в аспекті 

реалізації повноважень Президента України, узгодження засад правового 

регулювання нагородної справи з положеннями Конституції України, 

виокремлення нагородного права як новаційного елемента системи права 

України. В адміністративно-правовій науці характерним є поступове 

збільшення кількості вузькотематичних напрямів дослідження феномена 

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 видається об’єднання таких результатів у межах окремого 

піднапряму галузевих фахових наукових досліджень, що й дозволить 

сформувати оновлену концепцію адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні. Умовно виділена періодизація ґенези дослідження 

феномена нагородної справи в Україні лише підтверджує доцільність 

збереження спеціалізації наукового дослідження й виділення окремого 

тематичного її піднапряму. 
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2. Запропоновано авторське визначення нагородної справи як 

регламентованої нормами права історично сформованої з урахуванням 

нагородних традицій офіційної публічної діяльності, безпосередньо пов’язаної з 

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 

частини: основну (безпосередньо пов’язану з 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 як складник нагородної системи України. 

Це визначення пропонується використовувати у наукових дослідженнях з 

проблематики нагородного права, а також закріпити як норму-дефініцію, 

упорядкувавши тим самим понятійний термінологічний апарат й усунувши 

передумови для помилкового ототожнення суміжних нагородних явищ. 

3. Обґрунтовано 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 окремий елемент), хоча норми права, які регулюють 

відносини, пов’язані з впровадженням та використанням нагород, формувалися 

протягом тривалого періоду, модифікувалися кількісно (зростала кількість) і 

якісно (змінювався їх зміст), а саме ознаки певної виокремленої сукупності ці 

норми права набули лише останнім часом. Предметом нагородного права слід 

вважати суспільні відносини, безпосередньо пов’язані з впровадженням та 

застосуванням нагород як атрибуту держави для відзначення заслуг особи 

(колективу) перед державою, суспільством. Специфіка предмета зумовлює 

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 характерні й принципи як основоположні 

засади його регулюючого впливу, серед яких: а) принцип верховенства 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 
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наслідків нагородження; ї) справедливості. Усі принципи взаємопов’язані, 

доповнюють один одного й формують їх систему. 

Нагородне право не варто ототожнювати з нагородним законодавством як 

зовнішньою формою його існування, яке є великим за кількісними 

показниками, різноманітним за якісними характеристиками, 

несистематизованим, що істотно ускладнює нагородозастосування, нагородну 

практику. У системі права нагородне право варто розглядати як право публічне 

(в аспекті поділу на приватне та публічне), «змішане» (регулятивно-охоронне, 

матеріально-процедурне) як підгалузь права. 

4. Визначено, що нагорода посідає своє місце у суміжному понятійному 

ряду, перебуваючи у різних варіантах співвідношення з елементами цього ряду 

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

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

як законодавчо визначену особливу вищу форму 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 

таке: а) це особливий різновид переконання, заохочення; б) є реакцією на 

заслуги перед державою, суспільством; в) вища форма престижу, найбільша 

престижність; г) законодавча регламентація з 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 таких критеріїв: а) суб’єкт впровадження 

нагороди; б) суб’єкт, щодо якого застосовується нагорода, або ж нагороджений 

суб’єкт (в аспекті персоніфікації); в) суб’єкт, щодо якого застосовується 

нагорода, або ж нагороджений суб’єкт (в аспекті політико-правового зв’язку з 

державою); г) сфера заслуг (в аспекті виокремлення специфіки статусу 

суб’єкта, щодо якого застосовується нагорода, 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) безпосередня підстава; о) матеріальна ознака; п) особливість нагородної 

процедури; р) суб’єкт, щодо якого застосовується процедура (нагороджений 
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суб’єкт) в аспекті фактичної наявності такої особи в живих. Усі критерії 

пропонується розподіляти на кілька «підблоків» залежно від їх відношення до 

певного елемента 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 з виокремленням її елементів (види нагород), зв’язків між ними 

(внутрішніх, з їх поділом на горизонтальні (в межах кожного виду елемента – 

виду нагороди) та вертикальні (між елементами – між видами нагород) і 

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 в нагороді (цілісність, відкритість, 

мобільність, динамізм, структурованість, історична 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’єкта (навіть системи таких суб’єктів), владний характер, 

стадійність, сервісний характер, прийняття підсумкового індивідуального акта, 

цільова спрямованість. Її принципи (як базові засади) являють собою певну 

систему з двома умовно виокремленими складниками: загальними принципами 

(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 спеціальними (особливими) принципами (відсутність 

службової (трудової) підпорядкованості суб’єктів процедури; офіційність та 

урочистість, обрядовість; безоплатність; позитивна спрямованість), які 
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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’язаній із нагородженням, 

позбавленням, поновленням нагород, гарантуванням їх. З огляду на специфіку 

самої процедури, обов’язковим їх суб’єктом є суб’єкт публічної адміністрації, а 

зважаючи на розмаїття нагород, безпосередніх підстав для нагородження, 

наявна ціла система суб’єктів такої процедури. Наведено їх умовний поділ з 

використанням різних критеріїв: а) за нагородно-процедурною 

правосуб’єктністю – індивідуальні та колективні; б) за публічно-владними 

повноваженнями – приватні та публічні особи; в) за 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 (акта 

про нагородження, позбавлення, поновлення) їх не застосовують; г) за 

політико-правовим зв’язком суб’єкта з державою: ті, для кого такий зв’язок є 

обов’язковим; ті, 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). Усі суб’єкти доповнюють один одного, 

перебувають між собою (у групах, між групами, з оточенням) у зв’язках, а 

отже, мають ознаки системи і формують систему суб’єктів нагородної 

процедури. Надмірна кількість суб’єктів нагородної справи, що певним чином 

зумовлено й множинністю видового розмаїття нагород, підстав для 

нагородження, дещо ускладнює її, знижує «унікальність», «винятковість», що й 

формує підстави, з огляду на позитивний зарубіжний досвід, для модернізації 

системи суб’єктів нагородної процедури у поєднанні із переглядом ресурсу всіх 

складників нагородної справи та нагородної системи України. 

9. Обґрунтовано, що нагородна процедура є різновидом адміністративної 

процедури з 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 зі 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) відносна визначеність, виокремленість, самостійність; е) результативність 
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(фінальний стадійний акт). У нагородній процедурі пропонується 

виокремлювати, незважаючи 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 акта про 

нагородження; г) виконання акта про нагородження, а також факультативні 

стадії: а) позбавлення нагороди; б) поновлення у правах на нагородження; 

в) відмова від нагороди. Обґрунтовується доцільність усі процедурні 

положення зосередити в єдиному розділі кодифікованого нагородного 

законодавчого акта, що міститиме 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 варто розглядати в аспекті 

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

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

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

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

нагородною процедурою, з гарантуванням нагородної справи. Саме таке їх 

розуміння та їх системний аналіз варто вважати «базовим» для формулювання 

пропозицій щодо вдосконалення ефективності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи в Україні. 

11. Доведено, що як одну із суб’єктивних умов ефективності 

адміністративно-правового регулювання нагородної справи варто розглядати 

правосвідомість суб’єктів нагородних правовідносин, яку слід визначити 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 

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

правовідносин. Унормування засад проведення 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, дотримання яких дозволяє забезпечити досягнення 

передбачених у нагородному законодавстві мети, завдань з використанням 
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ресурсу адміністративно-правових норм. Якісь нагородного законодавства слід 

розглядати як вид юридичної (спеціально-юридичної) умови ефективності 

відповідного регулювання. Доцільним видається 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) 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 визначено умовою 

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; прагнення досягнення бажаного 

результату; фокусування на тлумаченні положень законодавства; ініціативності 

аргументаторів; орієнтації на дотримання правових цінностей (справедливої 

реакції з боку держави та суспільства на заслуги особи (або колективу осіб). 

Юридичну аргументацію у нагородозастосуванні варто 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 видається класифікаційний поділ юридичних 

аргументів у нагородозастосуванні з 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. 
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14. Доведено, що правовими цінностями ефективного адміністративно-

правового регулювання має бути справедливість з усіма її складниками, 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 з акцентом на заслуги особи (колективу осіб) з 

урахуванням їхніх зусиль. Аналогічним має бути і підхід до розуміння рівності: 

поєднання 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 

максимального урахування процесів їх філіації та інституціоналізації. 

Зазначено, що важливо врахувати універсальні європейські цінності й сприяти 

формуванню нагородного права, нагородного законодавства, нагородної 

практики України, відповідно, як складника «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 

орієнтуватися на унормування «запобіжників» протиправних діянь у 

нагородній справі, на попередження таких діянь й адекватне реагування на них, 

у т. ч. шляхом їх припинення та застосування адміністративних стягнень за 

результатами розгляду справ. Видається доцільним урахування унікальності 

адміністративної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності у 

закріпленні її засад у єдиному кодифікованому адміністративно-деліктному 

акті. Використовуючи як підґрунтя чинну редакцію ст. 286-1 КпАП України, 

водночас пропонується у 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 

«державні нагороди», 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 роботами у разі вчинення 

правопорушень з кваліфікуючими ознаками; передбачити альтернативні санкції 
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з можливістю вибору виду адміністративного стягнення з урахуванням усіх 

обставин справи; г) впровадити судовий порядок розгляду відповідної категорії 

справ з урахуванням ресурсу нагороди, наслідків і характеру протиправних 

діянь, пов’язаних із нею, а також виключних повноважень суду щодо 

застосування конфіскації та громадських робіт. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Ковбас І.В. Адміністративно-правове регулювання нагородної справи в 

Україні: теорія, досвід та ефективність. – Рукопис. 

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. 

Робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексним монографічним дослідженням, що присвячене адміністративно-

правовому регулюванню нагородної справи в Україні (її теорії, досвіду 

застосування та ефективності). 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми: розкрито ґенезу, сутність, основні ознаки, зміст, досвід, 

ефективність, закономірності ефективного адміністративно-правового 

регулювання нагородного права в Україні. 

Поглиблено сучасні наукові дослідження щодо основних тенденцій та 

етапів формування наукової думки про адміністративно-правове регулювання 

нагородного права в Україні. Встановлено, що в історіографії дослідження 

адміністративно-правового регулювання нагородного права в Україні у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці умовно можна виділити етапи, 

кожний із яких має певну специфіку, що, своєю чергою, дало змогу простежити 
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тенденцію до спеціалізації галузевих доктринальних досліджень, а також 

сформулювати пропозиції щодо пріоритетних напрямів подальшої розробки 

ресурсу адміністративно-правового регулювання нагородного права в Україні. 

Визначено авторське поняття та зміст нагородної справи з урахуванням  

основного та додаткового забезпечення такої діяльності. Проаналізовано 

співвідношення із суміжними правовими поняттями. Досліджено нагородне 

право як новаційний елемент системи права. 

Охарактеризовано нагороду як «базовий» елемент нагородної справи, задля 

чого запропоновано визначення поняття, ознак, функцій нагород; проведено 

класифікаційний розподіл з одночасним використанням різноманітних 

критеріїв, які охоплюють матеріально-правовий та процедурно-правовий аспект 

нагород; обґрунтовано можливість і доцільність системного розгляду нагороди. 

З’ясовано сутність нагородної процедури як різновиду адміністративної 

процедури, у зв’язку із чим проаналізовано поняття, ознаки, видову належність 

та принципи нагородної процедури; охарактеризовано правовий статус 

суб’єктів нагородної процедури; детально розглянуто стадії нагородної 

процедури. 

У роботі досліджено ефективність адміністративно-правового регулювання 

нагородної справи в Україні, зокрема її принципи, критерії, показники, умови. 

Охарактеризовано окремі умови ефективності адміністративно-правового 

регулювання нагородної справи, серед яких:  правосвідомість суб’єктів 

правовідносин; якість нагородного законодавства; аргументоване 

нагородозастосування. З’ясовано взаємозалежність ціннісного виміру й 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи. 

Проаналізовано особливості адміністративної відповідальності у забезпеченні 

ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в 

Україні. 

Ключові слова: державна нагорода, ефективність, нагорода, нагородна 

процедура, нагородна справа, нагородне законодавство, нагородне право, 

стадії нагородної процедури. 

 

 

Ковбас И.В. Административно-правовое регулирование наградного 

дела в Украине: теория, опыт и эффективность. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 

Работа является одним из первых в отечественной административно-

правовой науке комплексным монографическим исследованием, посвященным 

административно-правовому регулированию наградного дела в Украине (его 

теории, опыта применения и эффективности). 

В диссертации приведены теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы: раскрыты генезис, сущность, основные признаки, 
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содержание, опыт, эффективность, закономерности эффективного 

административно-правового регулирования наградного права в Украине. 

Углублены современные научные исследования относительно основных 

тенденций и этапов формирования научной мысли об административно-

правовом регулировании наградного права в Украине. Установлено, что в 

историографии исследования административно-правового регулирования 

наградного права в Украине в отечественной административно-правовой науке 

условно можно выделить этапы, каждый из которых имеет определенную 

специфику, что, в свою очередь, позволило проследить тенденцию к 

специализации отраслевых доктринальных исследований, а также 

сформулировать предложения о приоритетных направлениях дальнейшей 

разработки ресурса административно-правового регулирования наградного 

права в Украине. 

Определены авторское понятие и содержание наградного дела с учетом 

основного и дополнительного обеспечения такой деятельности. 

Проанализировано соотношение со смежными правовыми понятиями. 

Исследовано наградное право как новационный элемент системы права. 

Охарактеризована награда как «базовый» элемент наградного дела, для чего 

предложено определение понятия, признаков, функций наград; проведено 

классификационное распределение с одновременным использованием 

различных критериев, которые охватывают материально-правовой и 

процедурно-правовой аспект наград; обоснована возможность и 

целесообразность системного рассмотрения награды. 

Выяснена сущность наградной процедуры как разновидности 

административной процедуры, в связи с чем проанализированы понятие, 

признаки, видовая принадлежность и принципы наградной процедуры; 

охарактеризован правовой статус субъектов наградной процедуры; подробно 

рассмотрены стадии наградной процедуры. 

В работе исследована эффективность административно-правового 

регулирования наградного дела в Украине, в частности ее принципы, критерии, 

показатели, условия. Охарактеризованы отдельные условия эффективности 

административно-правового регулирования наградного дела, среди которых: 

правосознание субъектов правоотношений; качество наградного 

законодательства; аргументированное наградоприменение. Выяснена 

взаимозависимость ценностного измерения и эффективности административно-

правового регулирования наградного дела. Проанализированы особенности 

административной ответственности в обеспечении эффективности 

административно-правового регулирования наградного дела в Украине. 

В диссертации обоснована необходимость для эффективности 

административно-правового регулирования отношений наградного дела 

использовать административно-деликтные нормы, которые устанавливают 

основы административной ответственности за возможные административные 

правонарушения. Ресурс охранительных норм должен ориентироваться на 

нормирование «предохранителей» противоправных деяний в наградном деле, 

на предупреждение таких деяний и адекватное реагирование на них, в т. ч. 



35 

путем пресечения и применения административных взысканий по результатам 

рассмотрения дел. Представляется целесообразным учета уникальности 

административной ответственности как разновидности юридической 

ответственности в закреплении ее основ в едином кодифицированном 

административно-деликтном акте. Используя в качестве основы действующую 

редакцию ст. 286-1 КоАП Украины, одновременно предлагается в 

формулировке положений статьи об административной ответственности за 

нарушение законодательства о государственных наградах учесть: 

а) рассмотрение нарушений законодательства о государственных наградах как 

разновидности административных правонарушений, посягающих на 

установленный порядок управления; б) для унификации отраслевой 

наградатворчества и наградатворчества в целом не использовать прием 

перечисления в содержании статьи всех разновидностей государственных 

наград, а заменить словосочетанием «государственные награды», в т. ч. и во 

всех внешних формах их проявления; в) модифицировать перечень 

административных взысканий, изъяв предупреждение как вид, применение 

которого является нерелевантным характеру противоправных деяний, 

уникальности награды, и, наоборот, сохранить штраф, конфискацию и 

дополнить перечень административных взысканий общественными работами в 

случае совершения правонарушений с квалифицирующими признаками; 

предусмотреть альтернативные санкции с возможностью выбора вида 

административного взыскания с учетом всех обстоятельств дела; г) внедрить 

судебный порядок рассмотрения соответствующей категории дел с учетом 

ресурса награды, последствий и характера противоправных деяний, связанных 

с ней, а также исключительных полномочий суда по применению конфискации 

и общественных работ.   

Ключевые слова: государственная награда, награда, наградная процедура, 

наградное дело, наградное законодательство, наградное право, стадии 

наградной процедуры, эффективность. 
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The dissertation is one of the first complex monograph research in the domestic 

administrative science which deals with administrative regulation of award affairs in 

Ukraine (its theory, experience in application and effectiveness). 

The paper provides a theoretical generalization and a new solution to the 

scientific problem – it covers the genesis, essence, essential features, content, 

experience, effectiveness, and patterns of effective administrative regulation of award 

law in Ukraine. 

The modern scientific research on the principal trends and stages of the formation 

of a scientific idea of administrative regulation of award law in Ukraine is increased. 
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It is established that in the historiography of the study of administrative regulation of 

award law in Ukraine, one can conditionally divide the domestic administrative 

science into the stages, each of which has particular specifics that permits retracing 

the tendency of specialization of the doctrinal research and formulating the proposals 

for priorities of the further development of a resource of administrative regulation of 

award law in Ukraine. 

The author’s vision of the concept and content of award affairs is provided taking 

into account the basic and additional support of such activities. The correlation with 

allied legal concepts is analyzed. Award law as an innovative element of the legal 

system is studied. 

An award as “a basic” element of award affairs is characterized, and thus, the 

author defines the concept, features and functions of awards as well as implements 

the classification division with a simultaneous use of different criteria, which cover 

material legal and procedural legal aspects of the awards, substantiates an option and 

expediency of the system-based examination of an award. 

The essence of award procedure as a sub-type of administrative procedure is 

clarified and, for this reason, the concept, features, a type’s affiliation and principles  

of award procedure are analyzed; a legal status of the subjects of award procedure is 

characterized; the stages of award procedure are thoroughly considered. 

The research evaluates the effectiveness of administrative regulation of award 

affairs in Ukraine, in particular, its principles, criteria, indicators, conditions. 

Individual conditions of the effectiveness of administrative regulation of award 

affairs are distinguished, as follows: legal awareness of the subjects of legal relations; 

a quality of award legislation; well-reasoned awarding. It highlights the 

interdependence of a value-based dimension and effectiveness of administrative 

regulation of award affairs. Special aspects of administrative liability in guaranteeing 

the effectiveness of administrative regulation of award affairs in Ukraine are 

analyzed. 

Key words: award affairs, award law, award legislation, award procedure, 

award, effectiveness, stages of award procedure, state award. 
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