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Державні інтереси в правовій системі
України: поняття, ознаки, реалізація
Наукмвд омжукілля мжлак, нозомгз, кдталіжку одайіжауії гдоеавлзт
ілрдодпів пщмгмглі жайзхаєрщпя лд
гмпрарлщм омжомбйдлзк в лаууі. Ддоеава нмпрає ндодг лдмбтігліпры одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів, вкйыфаыфз жатзпр рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі,
лджайделмпрі коаїлз, бджндкз, ноавмнмоягку, жапаг кмлпрзрууіилмгм йагу,
гдоеавлмгм пувдодлірдру. На жабджндфдлля ракзт ілрдодпів нмвзлдл бурз
пноякмвалзи вдпщ гдоеавлзи кдталіжк. Дйя пуфаплмї ноавмвмї пзпрдкз
Укоаїлз цд є таоакрдолзкз ндвлі
роалпсмокауіилі
номудпз,
цм
нмв’яжалі іж жкілмы уявйдлщ ном кіпуд
і омйщ гдоеавз, які буйз вйапрзві гйя
рмрайіраолмгм одезку. Вмглмфап вігбуваєрщпя урвдогедлля жапаг ноавмвмї гдоеавз, цм ґоулруєрщпя ла
нозлузні вдотмвдлпрва ноава, ноімозрдрі ноав і пвмбмг гомкагял. Позфмку акрзвіжауії узт номудпів пнозяйа ілрдгоауія Укоаїлз у пзпрдку кіелаомглм-ноавмвмгм жатзпру ноав йыгзлз: нозєглалля гм Євомндипщкмї
кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і
мплмвмнмймелзт пвмбмг ра кіегдоеавлзт гвмпрмомлліт угмг в псдоі
жатзпру ілмждклзт ілвдпрзуії, які буйз укйагдлі у 90-т омкат кзлуймгм
прмйірря, Дмгмвіо ном апмуіауіы іж
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Євомндипщкзк Смыжмк ра ілхі кіелаомглм-ноавмві гмкукдлрз.
Сноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз ла урвдогедлля і жатзпр ноав і
пвмбмг мрозкайа пвмє мбґоулрувалля
в лаукмвзт гмпйігедллят. В ноауят
іж рдмоії гдоеавз і ноава лаукмвуі
вігжлафаырщ, цм в кмлрдкпрі гіяйщлмпрі гдоеавз, яка (гіяйщліпрщ) пноякмвала ла жабджндфдлля сулкуімлувалля пупнійщпрва, мглд ж номвіглзт
кіпущ лайдезрщ пакд жабджндфдллы
ноав і пвмбмг йыгзлз. Такзк фзлмк,
пуфапла ыозгзфла лаука у рйукафдллі гдоеавлм-ноавмвзт явзц взтмгзрщ
іж ноімозрдрлмпрі ілрдодпів йыгзлз і
гомкагялзла, а гмпйігедлля пуфаплмї
гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї і ноавмвмї
гдоеавз жгіиплыєрщпя ніг курмк жмоу
узт ілрдодпів [1, п. 3]. На мпмбйзвіи
ваейзвмпрі нзралля ноав і жакмллзт
ілрдодпів йыгзлз акудлрувайапщ увага и у лаукмвзт омжомбкат, нозпвяфдлзт ноавмвзк номбйдкак у жв’яжку іж
роалпсмокауіилзкз номудпакз в
ноавмвмку,
пупнійщлм-нмйірзфлмку,
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмку езррі ра
нмфаркмк вномвагедлля пралгаорів
ноавмвмї, пмуіайщлмї гдоеавз. Есдкрзвліпрщ жатзпру ноав, пвмбмг і жакмллзт ілрдодпів мпмбз омжгйягаєрщпя
як бджукмвла муілка дсдкрзвлмпрі
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ноава [2, п. 26] ла пуфаплмку драні.
Поава йыгзлз взжлаырщпя пзпрдкмурвмоыыфмы жапагмы в номудпі првмодлля жакмлмгавфзт лмок, взпрунаырщ сулгакдлрмк гйя жаплувалля ра
сулкуімлувалля ілпрзрурів ноавмвмї,
гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї гдоеавз,
цм є гмймвлзк моієлрзомк омжвзрку
пуфаплмї укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі [3,
п. 447]. Взжлалля, жакоінйдлля гдоеавмы ноав і пвмбмг йыгзлз, а ракме
жгарліпрщ гаоалруварз їт жатзпр і взкмлалля омжгйягаєрщпя в якмпрі козрдоіы, цм пакд і гмжвмйяє таоакрдозжуварз гдоеаву як пмуіайщлу, ноавмву
і гдкмкоарзфлу [4, п. 131], а нозлузн
вдотмвдлпрва ноава омжуілыєрщпя як
нозлузн, цм впралмвйыє ндвлі взкмгз, якзт нмвзлла гмрозкуварзпщ
гдоеава [5, п. 35].
Взлзкає ндвла кмйіжія, яка нмродбує лаукмвмгм мпкзпйдлля. З мглмгм бмку, гдоеавла вйага нмвзлла жагіярз ноавмві кдталіжкз гйя одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів, цм є лдмбтігліпры гйя жагмвмйдлля нмродб
пупнійщпрва, жабджндфдлля пупнійщлмгм омжвзрку. Ражмк ж рзк, гдоеавла
вйага, жапрмпмвуыфз ноавмві жапмбз
гйя одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів,
жавегз мбкдедла нозлузнакз жатзпру ноав йыгзлз, жапагакз вдотмвдлпрва ноава, кіелаомглм-ноавмвзкз
жмбмв’яжаллякз.
Вігнмвіглмгм лаукмвмгм алайіжу
нмродбує пакд нмлярря гдоеавлзт
ілрдодпів. Тдмодрзфлі нігтмгз гм взжлафдлля ілрдодпів гдоеавз, гм омжкозрря їт мжлак нмвзллі прарз рдмодрзфлмы мплмвмы гйя жапрмпувалля
гдоеавмы ноавмвзт кдталіжків одайіжауії узт ілрдодпів.
У ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз (як
ла оівлі лмокарзвлмгм одгуйывалля,
рак і в ноавмжапрмпмвліи гіяйщлмпрі)
лднммгзлмкзкз є взнагкз, кмйз гдоеавлі ілрдодпз омжукіырщпя гмвмйі
пномцдлм, бдж уоатувалля їт вйапрзвмпрди, нозжлафдлля у ноавмвмку и
пупнійщлмку езррі. Має кіпуд лдкмодкрлд рйукафдлля ілрдодпів гдоеавз.
В якмпрі гдоеавлзт взжлаырщпя ілрдодпз нмпагмвзт мпіб, мкодкзт могалів
вйагз, гмпнмгаопщкзт фз номсдпіилзт

могаліжауіи, пупнійщлзт гоун рмцм
йзхд ж нігправ гдоеавлмї нозлайделмпрі лмпіїв узт ілрдодпів (ілрдодпз
нмпагмвзт мпіб, ілрдодпз мкодкзт
могалів вйагз) абм, укмвлм каеуфз,
кійщкіплзт козрдоіїв (ілрдодпз вдйзкзт гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів, цм
каырщ жлафлзи внйзв ла озлку у
ндвлзт гайужят дкмлмкікз, ілрдодпз
кмйдкрзвлзт урвмодлщ).
Влапйігмк ракмгм лдкмодкрлмгм
рйукафдлля ілрдодпів гдоеавз вйаглі
кдталіжкз, одпуопз гдоеавз (могаліжауіилі,
сілалпмві,
кардоіайщлмрдтліфлі) пноякмвуырщпя ла одайіжауіы, жатзпр ілрдодпів вігмкфмгм, кмонмоарзвлмгм, кмйдкрзвлмгм таоакрдоу, цм бджнігправлм ігдлрзсікмвалі
як гдоеавлі. В рми ед фап гіиплі
гдоеавлі ілрдодпз лд мрозкуырщ гмпрарліт ноавмвзт жапмбів одайіжауії, лд
взжлаырщпя ноімозрдрлзкз гйя жакмлмгавуя абм взкмлавфмї вйагз, а ілкмйз «нігнмоягкмвуырщпя» узк нпдвгмгдоеавлзк ілрдодпак. В оягі взнагків бджнігправлд мрмрмелдлля ілрдодпів гдоеавлмгм анаоару, вігмкфзт
ілрдодпів, ілрдодпів мкодкзт гдоеавлзт упралмв ра нмпагмвзт мпіб іж
гдоеавлзкз ілрдодпакз нозжвмгзйм
гм нмоухдлля ж бмку Укоаїлз її кіелаомглм-ноавмвзт жмбмв’яжалщ в псдоі жатзпру ноав йыгзлз, цм кайм
лапйігкмк нмкйагдлля ла гдоеаву
кіелаомглм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, каилмвмї вігнмвігайщлмпрі нм вігхкмгуваллы жлафлзт омжкіоів жбзрків мпмбак, нмрдонійзк віг гіи гдоеавз. Нанозкйаг, у оіхдллі нм пноаві
«Агомкмкнйдкп номрз Укоаїлз» в
мглмку ж дніжмгів Євомндипщкзи пуг
іж ноав йыгзлз взжлав, цм вроуфалля
гдоеавлзт могалів у каилмві ноава
гмпнмгаоыыфмгм пуб’єкра, тмфа и буйм
жагдкйаомвалм гдоеавмы як ракд, цм
жгіиплыєрщпя в жагайщлзт (гдоеавлзт) ілрдодпат – лдмбтігліпрщ взноавйдлля пдоимжлзт пугмвзт нмкзймк,
жабджндфдлля жгіиплдлля ноавмпуггя
– в гіиплмпрі буйм пноякмвалм ла
жатзпр
вужщкмвігмкфзт
ілрдодпів
мкодкзт гдоеавлзт упралмв і нмпагмвзт мпіб. У пвмєку оіхдллі Євомндипщкзи пуг жажлафзв в нігпукку, цм
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вроуфалля гдоеавз у каилмві ноава
мпмбз-жаявлзка, якд нмйягайм у рмку,
цм могалз взкмлавфмї ра пугмвмї вйагз іліуіывайз ндодгйяг мпрармфлмгм
пугмвмгм оіхдлля, якзк буйм водгуйщмвалм каилмві віглмпзлз жаявлзка,
гоулруваймпщ взкйыфлм ла лджгмгі
могалів вйагз іж узк оіхдлляк, яка
буйа «жакапкмвала ніг лмвмвзявйдлі
мбправзлз» [6]. Як взрікає іж лавдгдлмгм нігтмгу Євомндипщкмгм пугу, нмндохд, лдмбтіглм омжкдемвуварз ілрдодп гдоеавлзт могалів і жагайщлзи
(жагайщлмгдоеавлзи ілрдодп), цм лд
мбмв’яжкмвм є рмрмелзкз; нм-гоугд,
ілрдодп гдоеавлмгм могалу (вігмкфзи
ілрдодп) кмед лдмбґоулрмвалм взжлаварзпщ жагайщлмгдоеавлзк ілрдодпмк.
Вужщкмвігмкфі ілрдодпз буйз бджнігправлм квайісікмвалі як ілрдодпз жагайщлмгм (жагайщлмгдоеавлмгм) таоакрдоу і пакд узк вужщкмвігмкфзк ілрдодпак буйм лагалм ноімозрдр лібз як
жагайщлмгдоеавлзк. Цд і прайм ваейзвзк сакрмомк, якзи нозжвів, жа
взпймвмк Євомндипщкмгм пугу, гм
гоубмгм нмоухдлля нозлузну ноавмвмї взжлафдлмпрі, жакоінйдлмгм у праррі 6 Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг.
Помбйдка лдноавзйщлмї ігдлрзсікауії гдоеавлзт ілрдодпів номявйяєрщпя и у рмку, цм ілмгі могалз вйагз
пноякмвуырщ пвмы лмокмрвмофу гіяйщліпрщ ла ндохмфдогмвд жабджндфдлля ілрдодпів мкодкзт кмкдоуіилзт
могаліжауіи, взнагаыфз їт жа ілрдодпз
гдоеавз йзхд ж мгйягу ла вдйзкі
мбпягз нозпурлмпрі ла озлку узт
могаліжауіи у ндвлзт гайужят дкмлмкікз. Хмфа в гіиплмпрі ілрдодпз ракзт
гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів є йзхд кмонмоарзвлзкз кмкдоуіилзкз ілрдодпакз, а лд гдоеавлзкз. Вмлз (кмонмоарзвлі ілрдодпз) кмеурщ лд жбігарзпщ ж ілрдодпакз гдоеавз абм ноякм
їк пундодфзрз. В мпраллі омкз нмгіблі пзруауії кайз кіпуд, ланозкйаг, в
одгуйываллі мкодкзт взгів напаезопщкзт ндодвдждлщ і взкйзкайз гзпкупії у пупнійщпрві [7].
Іцд мгзл акруайщлзи пщмгмглі
номяв номбйдкз ноавзйщлмї ігдлрзсікауії гдоеавлзт ілрдодпів ра їт ом-
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жкдеувалля ж пукіелзкз явзцакз
нмв’яжалзи іж лакагалляк квайісікуварз кмйдкрзвлі ілрдодпз ндвлзт
номсдпіилзи урвмодлщ як ілрдодпз
гдоеавз. Ддоеава розвайзи фап взкмозпрмвувайа ноавмві кдталіжкз гйя
жабджндфдлля ноімозрдрлмї одайіжауії
узт ілрдодпів як ілрдодпів гдоеавлмгм
таоакрдоу, жапрмпмвуыфз мбкдедлля
ноав ра жакмллзт ілрдодпів ілхзт
уфаплзків пупнійщлзт віглмпзл. Дйя
нозкйагу, кмва игд ном іплувалля в
Укоаїлі рак жвалмї «агвмкарпщкмї кмлмнмйії», яка ндодгбафайа, цм нодгправлзурвм ілхмї мпмбз в пугі кмед
жгіиплыварзпщ взкйыфлм агвмкармк.
Вігнмвіглд нмймедлля буйм жакоінйдлм у праррі 131-2 Кмлпрзрууії
Укоаїлз. Агвмкарпщка кмлмнмйія омжгйягайапщ гдоеавмы як пноякмвала
ла одайіжауіы гдоеавлзт ілрдодпів
жагайщлмгм таоакрдоу, які нмйягайз у
жабджндфдллі сулкуімлувалля пугмвмї
пзпрдкз, нігвзцдллі сатмвмгм оівля
нодгправлзурва гомкагял і могаліжауіи в пугі рмцм. Віграк уі ілрдодпз
гмнупкайз, жагйя пвмєї одайіжауії,
мбкдедлля ноав, пвмбмг, жакмллзт
ілрдодпів хзомкмгм кмйа уфаплзків
пупнійщлзт віглмпзл. В гіиплмпрі ілрдодп, якзи мрозкав одайіжауіы фдодж
жаномвагедлля нмймедлщ жакмлмгавпрва ном агвмкарпщку кмлмнмйіы, був
нм пвмїи нозомгі ндодваелм ілрдодпмк номсдпіилмї могаліжауії агвмкаруоз, рмбрм кав кмйдкрзвлзи, гоунмвзи, айд лд жагайщлмгдоеавлзи
таоакрдо. Помбйдка бджнігправлмгм
мрмрмелдлля кмйдкрзвлмгм (гоунмвмгм) ілрдодпу іж гдоеавлзк у ущмку
взнагку прайа у 2019 омуі нодгкдрмк
увагз жакмлмгавуя, цм жукмвзйм влдпдлля ла омжгйяг Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз номдкру Закмлу Укоаїлз
«Пом влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз (цмгм пкапувалля агвмкарпщкмї кмлмнмйії)» [8] і, бійщх рмгм,
взжлафдлля имгм Поджзгдлрмк Укоаїлз як лдвігкйаглмгм. У нмяплывайщліи жанзпуі гм жакмлмномдкру жажлафаймпщ, цм кдрмы жаномнмлмвалзт
жкіл є жабджндфдлля ноава кмелмгм
ла мрозкалля номсдпіилмї ноавмвмї
гмнмкмгз фдодж пкапувалля агвмкар-
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пщкмї кмлмнмйії ла лагалля ракмї гмнмкмгз [9]. В ліи буйм взжлалм, цм
іплувалля агвмкарпщкмї кмлмнмйії,
яка буйа жаномвагедла лібз в ілрдодпат гдоеавз, айд в гіиплмпрі у гоунмвзт, кмйдкрзвлзт ілрдодпат нмоухувайм ноавм ла мрозкалля номсдпіилмї ыозгзфлмї гмнмкмгз.
Навдгдлі нозкйагз гаырщ кмейзвіпрщ номгдкмлпроуварз, цм гоунмві, кмйдкрзвлі, кмонмоарзвлі, вігмкфі
ілрдодпз ілкмйз бджнігправлм омжгйягаырщпя в якмпрі ілрдодпів гдоеавз.
На лах нмгйяг, нігтмгз гм взжлафдлля гдоеавлзт ілрдодпів нмвзллі бажуварзпщ ла лапрунлзт нмймедллят.
Пзралля ілрдодпу як ноавмвмгм
явзца, жмкодка як мб’єкра ноавмвмї
мтмомлз омжгйягаймпщ в ыозгзфліи
лаууі. Дмпйігедлля галмї номбйдкарзкз жгіиплываймпщ у лаукмвіи йірдоаруоі оагялпщкмї гмбз, а ракме в
омбмрат фапів лджайделмпрі Укоаїлз.
Орозкав нмхзодлля нігтіг, цм омжгйягав ілрдодп як пкйаглд явзцд, якд
кає пвмы проукруоу. В проукруоі ілрдодпу взгійяырщ нмродбз, жапмбз
жагмвмйдлля узт нмродб, упвігмкйдлля лдмбтіглмпрі їт жагмвмйдлля ра
кмейзвмпрди гйя ущмгм [10, п. 7].
Ммва игд ном рд, цм ілрдодп ґоулруєрщпя ла вігнмвіглзт нмродбат. Далзи
нігтіг ніжліхд жлаихмв вігмбоаедлля
в омбмрат жаоубіелзт вфдлзт ла нмпроагялпщкмку номпрмоі, які взжлафайз ілрдодп як упвігмкйдлу лдмбтігліпрщ жагмвмйдлля нмродбз [11, п. 34].
Пмжзуія ном пноякмваліпрщ ілрдодпу
ла жагмвмйдлля нмродб буйа пнозиляра у оіхдллі Кмлпрзрууіилмгм пугу
Укоаїлз в 2004 омуі [12], в якмку
кдра жагмвмйдлля ілгзвігуайщлзт абм
кмйдкрзвлзт нмродб омжгйягайапщ як
кйыфмва мжлака ілрдодпу.
Ддоеавлі ілрдодпз, ракзк фзлмк,
пйіг омжгйягарз як пкйаглд в проукруолмку віглмхдллі явзцд, яка жаплмвалд ла вігнмвіглзт нмродбат, а
ракме вкйыфає в пдбд упвігмкйдлля
(взжлалля) узт нмродб ра жапмбз їт
одайіжауії. Пмродбз, нмкйагдлі в мплмву
гдоеавлзт
ілрдодпів,
є
мб’єкрзвлзкз. Тмку гдоеавлі ілрд-

одпз пйіг омжгйягарз як мб’єкрзвлу
кардгмоіы. Цд нігрвдогеуєрщпя и гмкрозлайщлзкз нігтмгакз гм пурлмпрі
ілрдодпу, які буйз взпймвйдлі в лаууі
кійщка гдпярзйірщ рмку і лабуйз тодпрмкаріилмгм таоакрдоу [13, п. 6].
Пмродбз, цм пралмвйярщ мплмву
гдоеавлзт ілрдодпів, нмвзллі лмпзрз
жагайщлмпупнійщлзи таоакрдо. Такі
нмродбз каырщ бурз нмродбакз пупнійщпрва в уіймку, айд вмглмфап
пнозярз одайіжауії ілгзвігуайщлзт і
кмйдкрзвлзт нмродб. Ці жагайщлмпупнійщлі нмродбз як дйдкдлр гдоеавлзт
ілрдодпів, пйіг вігоіжлярз віг нмродб
мкодкзт гдоеавлзт могалів, упралмв,
гдоеавлмгм анаоару, які жажвзфаи
нмкйагдлі в мплмву вужщкмвігмкфзт
ілрдодпів. Пмймедлля ном жагайщлмпупнійщлзи таоакрдо нмродб, ла які
каырщ бурз пноякмвалі гдоеавлі ілрдодпз як мжлаку, цм вігоіжляє уі
ілрдодпз віг птмезт явзц (кмйдкрзвлі, вігмкфі ілрдодпз) взрікає іж гмкрозлайщлзт нігтмгів цмгм пурлмпрі,
нозжлафдлля, омйі гдоеавз в укмват,
кмйз в Укоаїла нмпрайа ндодг жавгалляк нмбугмвз пувдодллмї гдкмкоарзфлмї гдоеавз, яка ґоулруєрщпя ла
жапагат вдотмвдлпрва ноава і жгарла
дсдкрзвлм взкмлуварз гдоеавлі сулкуії. Іцд в пдодгзлі 90-т омків кзлуймгм прмйірря в лаукмвзт ноауят іж
номбйдк, нмв’яжалзт іж сулкуімлувалляк гдоеавлмгм кдталіжку вігжлафаймпщ, цм гмймвлзк козрдоієк
дсдкрзвлмпрі пуфаплмгм гдоеавлмгм
уноавйілля в пмуіайщлм-нмйірзфліи
псдоі є лаибійщх нмвла вігнмвігліпрщ
уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі гмкмоіллзк
ілрдодпак пупнійщпрва [14, п. 68].
Поавмвзи таоакрдо лмок, првмоывалзт гдоеавмы в номудпі ноавмрвмофмпрі нмв’яжувавпя іж взоажмк узкз
лмокакз жагайщлмпупнійщлзт ілрдодпів [15, п. 33], нмродб. Тмбрм првмоывалі гдоеавмы акрз жакмлмгавпрва
нм пурі лабуваырщ таоакрдоу ноавмвзт якцм вігмбоаеаырщ жагайщлмпупнійщлі нмродбз ра ілрдодпз, а мред
пралмвйярщ жагайщлмпупнійщлу уілліпрщ. У вірфзжляліи лаууі пака нозомга гдоеавз омжгйягайапщ ніг курмк
жмоу жагайщлмпупнійщлзт ілрдодпів.
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Нагмймхуваймпщ, цм гдоеавла вйага
нмкйзкала взоаеарз ілрдодпз упщмгм
пупнійщпрва, цм и омбзрщ її нубйіфлмы [16, п. 54].
Сакд ра мбправзла, цм гіиплі
гдоеавлі ілрдодпз жаплмвалі ла жагайщлмпупнійщлзт нмродбат, уіллмпрят,
рмбрм
каырщ
жагайщлмпупнійщлзи
номяв, і гає нігправз гдоеавліи вйагі
жапрмпмвуварз жатмгз мбкдедлля
ноав, пвмбмг, мпмбзпрзт (нозварлзт)
ілрдодпів. Айд ракі мбкдедлля в нігпукку кмеурщ пнозярз одайіжауії и
мпмбзпрзт, ілгзвігуайщлзт, гоунмвзт
нмродб.
Запрмпувалля гдоеавлмы вйагмы
мбкдеувайщлзт жатмгів в гдоеавлмку ілрдодпі жукмвйыє взлзклдлля
номбйдкз кмлкуодлуії пмуіайщлзт
ілрдодпів, кмлсйікру ілрдодпів ра
жбайалпувалля ілрдодпів у ноавмвіи
пзпрдкі.
З ущмгм пйігує лапрунлд ваейзвд
рдмодрзфлд нмймедлля. Ддоеавлі
ілрдодпз нмвзллі одайіжмвуварзпщ ж
бмку гдоеавлмї вйагз жа гмнмкмгмы
гдоеавлм-ноавмвзт жапмбів, які лд
мбзоаырщпя гмвійщлм жакмлмгавудк,
могалмк гдоеавлмгм уноавйілля абм
пугмвзк могалмк, а вігнмвігаырщ ндвлзк взкмгак. Цзкз взкмгакз є, нмндохд,
вігнмвігліпрщ
гдоеавлмвйаглзт жапмбів одайіжауії гдоеавлзт
ілрдодпів кмлкодрлмку гдоеавлмку
ілрдодпу, в одайіжауії якмгм є лдмбтігліпрщ. Пм-гоугд, уі гдоеавлмноавмві жапмбз нмвзллі воатмвуварз
таоакрдо кмлкодрлзт пупнійщлзт віглмпзл, в оаккат якзт ндодгбафаєрщпя
одайіжауія гдоеавлмгм ілрдодпу: ноавмві жапмбз одайіжауії мглмгм і рмгм
пакмгм гдоеавлмгм ілрдодпу в оіжлзт
пупнійщлзт віглмпзлат кмеурщ бурз
оіжлзкз. Пм-родрє, гдоеавлм-ноавмві
кдталіжкз, які жапрмпмвує гдоеава в
гдоеавлмку ілрдодпі (жмкодка жапмбз
мбкдедлля ноав пуб’єкрів віглмпзл)
нмвзллі алайіжуварзпщ ж рмфкз жмоу
кмейзвмпрі
жапрмпувалля
ілхзт
(айщрдоларзвлзт) жапмбів, пноякмвалзт ла одайіжауіы вігнмвіглмгм гдоеавлмгм ілрдодпу в рзт пакзк ноавмвіглмпзлат. Тмбрм гдоеавла вйага,
мбзоаыфз ноавмві жапмбз, пноякмвалі
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ла одайіжауіы гдоеавлмгм ілрдодпу,
нмвзллі пдодг кмйа нмрдлуіилм кмейзвзт жапмбів жапрмпуварз йзхд рі,
які лаибійщх нмвлм вігнмвігаырщ
гіиплмку гдоеавлмку ілрдодпу, таоакрдоу пупнійщлзт віглмпзл, в якзт
вмлз бугурщ жапрмпмвалі, а ракме
лаикдлх
лдпнозярйзвзк
фзлмк
внйзваырщ ла ноава, пвмбмгз, жакмллі
ілрдодпз пуб’єкрів, ла якзт гія узт
ноавмвзт кдталіжків бугд нмхзоыварзпщ.
Сзруауії, кмйз гдоеава жапрмпмвувайа мбкдеувайщлі жатмгз в гдоеавлзт ілрдодпат бдж уоатувалля таоакрдоу пупнійщлзт віглмпзл і кмейзвмпрі взкмозпралля ілхзт, айщрдоларзвлзт жапмбів гйя одайіжауії узт пакзт
гдоеавлзт ілрдодпів нозжвмгзйз гм
нмоухдлля пралгаорів жатзпру ноав
йыгзлз, нмкйагдлля ла гдоеаву вігнмвігайщлмпрі, жавгалля хкмгз її однурауії. Поз ущмку і гдоеавлі ілрдодпз, кдру одайіжауії якзт ндодпйігувайз ракі жатмгз, ракме лд буйз нмвлмы кіомы одайіжмвалі у вігнмвіглзт
ноавмвіглмпзлат. Цд кмед бурз номгдкмлпромвалм жа гмнмкмгмы лапрунлмгм нозкйагу.
У 2009 омуі буйз нозилярм Закмл №1334-VI [17], якзи жабмомляв
гоайщлзи біжлдп в Укоаїлі. Дала жабмомла буйа жаномвагедла у гдоеавлзт ілрдодпат, які нмйягайз у жатзпрі
кмоайі і жгмомв’я лапдйдлля, жабмомлі
взкмозпралля вйаплмпрі ла хкмгу
пупнійщпрву, нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ, жмкодка, пдодг лднмвлмйірліт
мпіб, нмгмйалля жайделмпрі віг ажаорлзт ігмо рмцм. Цди жакмл жаномвагеував жабмомлу кмкдоуіилмї гіяйщлмпрі в псдоі гоайщлмгм біжлдпу, а
ракме пкапувалля гіыфзт йіудлжіи ла
раку гіяйщліпрщ, які буйз взгалі гмпнмгаоыыфзк пуб’єкрак оаліхд. Ліудлжії нігйягайз пкапуваллы ж гля лабоалля фзллмпрі Закмлмк №1334-VI.
Вігпромфдлля пкапувалля йіудлжіи
абм ндодтіглмгм ндоімгу гйя пуб’єкрів
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ндодгбафдлм
лд буйм, лджваеаыфз а рд, цм уі йіудлжіи буйз ноавмкіолм мрозкалі у вігнмвіглмпрі гм жакмлмгавпрва, фзллмгм
ла кмкдлр мрозкалля.
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Поз ущмку гдоеавлзи ілрдодп, ла
якзи буйм пноякмвалм жакмл, гмнупкав взкмозпралля у вігнмвіглзи пупнійщлзт віглмпзлат жатмгів, які нмйягайз у жаномвагедллі ілрдлпзвлмгм
одгуйывалля гіяйщлмпрі в псдоі ажаорлзт ігмо, айд лд їт нмвлу жабмомлу,
абм нозлаиклі впралмвйдлля гйя гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів, ла якзт нмхзоывайзпщ вігнмвіглі жатмгз гмпрарлщмгм ндодтіглмгм ндоімгу гйя нозвдгдлля пвмєї гіяйщлмпрі у вігнмвігліпрщ гм лмвзт жакмлмгавфзт взкмг.
Цщмгм жакмлмгавудк лд буйм воатмвалм. Тмку ввдгдлля в гіы Закмлу
№1334-VІ жукмвзйм взлзклдлля
кмлсйікру ілрдодпів кіе ілрдодпакз
гдоеавз, ж мглмгм бмку, ра кмкдоуіилзкз ілрдодпакз гмпнмгаоыыфзт
пуб’єкрів, цм жгіиплывайз гіяйщліпрщ
в псдоі гоайщлмгм біжлдпу, а ракме
кмйдкрзвлзкз ілрдодпакз жлафлмї
кійщкмпрі ноауівлзків ракзт гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів – ж ілхмгм. Помрд
галзи жакмл лд жаномвагеував кдталіжків уодгуйывалля ракмгм кмлсйікру ілрдодпів і жабджндфдлля гмпяглдлля байалпу кіе лзкз.
Нмокз вкажалмгм жакмлу, як ніжліхд впралмвзв Євомндипщкзи пуг,
нозжвдйз гм нмоухдлля каилмвзт
ноав пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, цм
нмйягайм у лдномнмоуіилмку вроуфаллі гдоеавлзт могалів у каилмвд
ноавм ла вдгдлля кмкдоуіилмї гіяйщлмпрі, якд (ноавм) буйм лагалм нозварлзт мпмбак ла нігправі фзллзт
йіудлжіи. Буйм впралмвйдлм нмоухдлля Укоаїлмы гаоалріи ноав кзолмгм
вмймгілля каилмк, ндодгбафдлзт Дмгаркмвзк номрмкмймк №1 гм Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг. У оіхдллі нм
пноаві «ТОВ «Свір Рмжваг» ра ілхі
номрз Укоаїлз» Євомндипщкзи пуг,
муілыыфз номнмоуіиліпрщ вроуфалля
гдоеавз у каилмві ноава нозварлзт
мпіб, вігжлафзв, цм жакмлмгавдущ лд
лавів емглмї нігправз гйя мбоалля
лзк лаибійщх мбкдеувайщлмгм жатмгу, якзи нмйягав у нмвліи жабмомлі
гоайщлмгм біжлдпу ж кмйа ілхзт кмейзвзт жатмгів. Ддоеавлі могалз лд
вкажайз ракме нозфзл, фдодж які жа-

бмомлу буйм лдмбтіглм ввмгзрз в гіы
лапрійщкз лдгаилм. Поз ущмку номдкр
жакмлу цмгм жабмомлз гоайщлмгм біжлдпу лд буйм ніггалм дкпндорліи муілуі [18].
У лавдгдліи пзруауії, гдоеава,
жаномвагеуыфз мбкдеувайщлі кдталіжкз цмгм нозварлзт пуб’єкрів,
пноякмвалі ла одайіжауіы гдоеавлзт
ілрдодпів, лд муілзйа кмейзвіпрщ одайіжауії узт ілрдодпів у вігнмвіглзт
пупнійщлзт віглмпзлат жа гмнмкмгмы
айщрдоларзвлзт жапмбів, цм нмрдлуіилм кмгйз бурз жапрмпмвалі у галзт
віглмпзлат. Цд нозжвдйм гм лдвзноавгалмгм, лдномнмоуіилмгм мбкдедлля
нозварлзт, кмонмоарзвлзт, кмйдкрзвлзт ілрдодпів, каилмвзт ноав нозварлзт мпіб. В кілудвмку оатулку гдоеавлзк ілрдодпак ракме буйм жавгалм хкмгз, жмкодка влапйігмк нмкйагдлля ла гдоеаву каилмвмї вігнмвігайщлмпрі ла кіелаомглмку оівлі ра
нмгайщхмгм жомпралля мбпягів лдйдгайщлмї («рілщмвмї») гіяйщлмпрі в
псдоі могаліжауії ажаорлзт ігмо.
Хаоакрдолзк є рд, цм лдгмпрарлє
воатувалля ілрдодпів гдоеавз і пндузсікз кдталіжку їт одайіжауії у лмокат Закмлу №1334-VІ номпрдеуєрщпя вед у имгм нодакбуйі. В ліи буйм
вкажалм, цм уди жакмл жаномвагеує
мбкдедлля цмгм жгіиплдлля гоайщлмгм біжлдпу в Укоаїлі, взтмгяфз, жмкодка, ж кмлпрзрууіилзт нозлузнів
ноімозрдру ноав і пвмбмг йыгзлз і
гомкагялзла. Навдгдлд смокуйывалля нодакбуйз лмпзйм йзхд ужагайщлдлзи таоакрдо і лд нмяплывайм,
ла одайіжауіы якзт пакд гдоеавлзт
ілрдодпів буйм пноякмвалм галзи
жакмлмгавфзи акр. Якцм ракзи ілрдодп нмйягав у жабджндфдллі кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг мпмбз, рм лі в
лмокат пакмгм Закмлу №1334-VІ, лі
в нігжакмллзт акрат, нозилярзт ла
имгм взкмлалля лд омжкозваймпщ,
якзк фзлмк жатмгз нм мбкдедллы
пвмбмгз у жгіиплдллі ноавмкіолмї
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі, ндодгбафдлі
галзк жакмлмк, бугурщ пнозярз жабджндфдллы ноімозрдру ноав і пвмбмг
йыгзлз і гомкагялзла. Наномрз, уі
жатмгз мбкдеувайз каилмві ноава
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хзомкмгм кмйа кмкдоуіилзт могаліжауії і сіжзфлзт мпіб і ракі мбкдедлля, як ніжліхд впралмвзйа кіелаомгла ыозпгзкуіила упралмва, лмпзйз
лдномнмоуіилзи таоакрдо.
На лах нмгйяг, у нодакбуйат лмокарзвлзт акрів оівля жакмлів Укоаїлз, які жаномвагеуырщ мбкдеувайщлі
жатмгз в ілрдодпат гдоеавз, гмуійщлм
взжлафарз, ла одайіжауіы абм жатзпр
якзт кмлкодрлм гдоеавлзт ілрдодпів
уі лмокарзвлі акрз пноякмвалі. Закмл нмвзлдл фіркм вкажуварз, в фмку
нмйягаырщ ілрдодпз гдоеавз, які галзк жакмлмк ндодгбафаєрщпя жабджндфзрз. Цд кає пнозярз угмпкмлайдллы
ноавмвмгм кдталіжку одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів у ноавмвіи пзпрдкі
Укоаїлз.
З мгйягу ла мпмбйзвмпрі пуфаплмгм омжвзрку ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз номбйдка гдоеавлзт ілрдодпів
явйяє пмбмы мглу іж кйыфмвзт. Забджндфдлля мб’єкрзвлм іплуыфзт ілрдодпів гдоеавз є лдмбтігліпры, явйяє пмбмы ноавмвзи мбмв’яжмк гдоеавлмї вйагз ж рмфкз жмоу одайіжауії
нмродб пупнійщпрва, пнозялля пупнійщлмку омжвзрку, жатзпру гдкмкоарзфлмгм йагу.
Запрмпувалля гдоеавмы кдталіжків одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів
пуномвмгеуєрщпя нмкйагдлляк ла
уфаплзків ноавмвіглмпзл мбкдедлщ у
одайіжауії лзкз пвмїт ноав, пвмбмг,
жакмллзт ілрдодпів, жгарлд увіирз в

ндвлзи кмлсйікр іж жапагакз пуфаплмї
ноавмвмї гдоеавз, нозлузнмк вдотмвдлпрва ноава, взжлалзкз кіелаомглм-ноавмвзкз нозлузнакз ра жмбмв’яжаллякз гдоеавз. Тмку в кмлрдкпрі гмпйігедлля номбйдкз гдоеавлзт ілрдодпів ваейзвзк є взомбйдлля нігтмгів гм кмодкрлмгм омжукілля
гіиплзт ілрдодпів гдоеавз, їт ігдлрзсікауії пдодг птмезт кардгмоіи, ракзт
як вігмкфі, кмйдкрзвлі ілрдодпз, ілрдодпз пупнійщлзт гоун рмцм.
В якмпрі гдоеавлзт ілрдодпів кз
омжгйягаєкм ілрдодпз, цм каырщ в
пвмїи мплмві жагайщлмпупнійщлі нмродбз, рмбрм жаплмвалі, укмвлм каеуфз,
ла жагайщлмпупнійщлзт уіллмпрят. Ці
ілрдодпз нмвзллі бурз взжлалі гдоеавмы ра упвігмкйдлі пупнійщпрвмк.
Опмбйзвзкз є жапмбз одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів: уі жапмбз лмпярщ
гдоеавлм-ноавмвзи таоакрдо, кмеурщ
жапрмпмвуварзпщ ла оівлі жакмлів, нігжакмллмгм одгуйывалля абм у пугмвіи гіяйщлмпрі.
Поавмві жапмбз, жа гмнмкмгмы
якзт гдоеава одайіжує пвмї ілрдодпз у
ндвлзт ноавмвіглмпзлат, нмвзллі
муілыварзпщ гдоеавлмы вйагмы ж
рмфкз жмоу вігнмвіглмпрі узт жапмбів
гіиплзк ілрдодпак гдоеавз, ужгмгеуварзпщ іж таоакрдомк вігнмвіглзт
віглмпзл і алайіжуварзпщ ж рмфкз жмоу
кмейзвмпрі жапрмпувалля айщрдоларзвлзт ноавмвзт кдталіжків гйя одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів.
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Срарщя нмпвяцдла вмномпак гмпугаопрвдллшт злрдодпмв в ноавмвми пзпрдкд Укоазлш. Кйыфдвмд жлафдлзд зкддр номбйдка ноавзйщлми згдлрзсзкаузз гмпугаопрвдллшт злрдодпмв. Гмпугаопрвдллшд злрдодпш нодгйагадрпя оаппкарозварщ как пймелмд проукруолмд явйдлзд, кмрмомд зкддр в пвмди мплмвд мбцдпрвдллшд нмродблмпрз з
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Kubko A. The state interests in the legal system of Ukraine: concept, features,
implementation
The articles addresses the matters pertinent to the state interests in the legal system
of Ukraine. The issue of the state interests is currently of importance considering the
tasks incumbent on the state.
The state faces the necessity to exercise the realization as well as the protection of
the state interests. Concurrently the state power acting in the state interests should
adhere to the modern basics of the rule of law, the respect for the human rights, the
international standards in this area. The matter of correct identification of the state
interests is of core meaning since the legal mechanisms of legislative, governmental and
judicial nature are often applied to secure primary realization of quasi-state interests
which are not genuine state. This gives rise to adverse implications for the state and the
legal system as a whole as well as prevents the genuine state interests from being
effectively implemented.
In the article the state interests are defined as a complex structural phenomenon
which is based on the general social needs; it further comprises the recognition by the
state and the legal means of securing those needs. The state interests are of objective
nature. The general social value of the state interests provides the state with the legal and
the moral grounds to apply measures restricting rights, freedoms and interests of private
persons in the state interests.
The legal means applied to secure the state interests in the legal system cannot be
chosen by the state arbitrarily, but should have regard to the character of the precise
state interests as well as to the specifics of the legal relationships in the area of which the
state interests are to be implemented and should be assessed in view of the possibility to
apply the alternative legal measures in the same state interests.
The attempts by the state authorities to implement the state interests without taking
into account these factors frequently result in the acts of the state being disproportionate,
ineffective as well as giving rise to the responsibility of the state for human rights
violations.
Key words: the interests, the state interests, the state, the state power, the
restrictions of rights.
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