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of Ukraine, national branch academies of sciences (state partners) and legal entities, except state and 

municipal enterprises, institutions, organizations (private partners), carried out on the basis of an 

agreement in the manner prescribed by the Law «On Public-Private Partnership» and other legislative 

acts, and meets the characteristics of public-private partnership, defined by this Law. The emphasis is 

placed on the relevance of strategic planning and development of united territorial communities and 

focuses on the important role of public-private partnership in the implementation of economic and socio-

cultural development of territorial communities. 

Keywords: public-private partnership, economic and socio-cultural development, united 

territorial communities, ways of improvement. 
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СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 

АНТИВАКЦИНАТОРСТВА В УКРАЇНІ 

 
 

Статтю присвячено актуальній проблемі – загальній характеристиці сутності, поняття та 

основних детермінантів антивакцинаторства в Україні. Здійснено аналіз сутнісних характеристик 

цього загрозливого соціального явища, ставлення до вакцинації у світі та в нашій державі. Викладено 

основні умови, що сприяють поширенню несприйняття щеплень серед населення. Наведені головні 

ознаки антивакцинаторства на основі яких запропоноване його авторське визначення. Наголошено на 

необхідності подальшого наукового дослідження порушеної наукової проблеми.  

Ключові слова: адміністративно-правові норми, вакцинація, антивакцинаторство, 

детермінанти, законодавство,  національне здоров’я, національна безпека. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення належного рівня здоров’я нації є однією з 

найголовніших соціальних потреб, які постають перед суспільством і державою будь-

якої країни світу, що вважає себе невід’ємною складовою загальносвітової цивілізації. 

У сучасному світі вакцинація відіграє одну з ключових ролей у запобіганні та 

поширенні небезпечних хвороб та відповідних епідемій у масштабах конкретних країн, 

континентів та світу, взагалі. За її допомогою вдається мінімізувати показники 

захворюваності колись невиліковних людських недугів або, взагалі, звести їх нанівець – 

тим самим щорічно не допускаючи сотні тисяч фатальних випадків серед населення 

планети.  

Однак, як відомо, кожна корисна та позитивна справа, за певних несприятливих 

обставин може стикнутись з малоочікуваними труднощами та перешкодами. Так 

сталося й з вакцинацією, коли наприкінці 20-го століття у світі почав поширюватися 

антивакцинаторський рух – відносно масове соціальне явище, що ґрунтується на 

різноманітних конспірологічних теоріях антинаукового та антисуспільного 

спрямування.  

Навіть у сприятливих соціальних умовах (відсутності епідемій, пандемій) 

результати антивакцинаторстива є беззаперечно вражаючі – щорічно десятки та сотні 

втрачених або скалічених людських (переважно дитячих) життів у межах 

середньостатистичної держави. Як свідчить світова та вітчизняна практика, за часів 

епідемій та пандемій, ці цифри збільшуюся у тисячі разів, країни втрачають населення, 

родини – рідних та близьких. Виникає питання – чому? Відповідь проста та водночас 

жахлива – щоб й надалі давати заробити різноманітним мракобісам і віщунам або 

піднімати авторитет та соціальну вагу особам з формально високими медичними та 
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іншими науковими регаліями, але без жодних помітних та суспільнокорисних 

теоретичних і практичних досягнень у сфері, яку вони репрезентують. 

Антивакцинаторство небезпечне не лише простотою своєї безаргументованої 

антинауковості (як казав одних із керманичів 3-го рейху, чим жахливіша брехня, тим 

більше у неї вірять люди), воно також небезпечне суб’єктами свого поширення, 

починаючи з тих, хто розносить почуті з телевізора нісенітниці, сидячи на ослінчиках 

біля під’їзду, і завершуючи членами найвищого представницького органу держави, які, 

стоячи за парламентською трибуною, ретранслюють згадану дезінформацію на всю 

країну. 

Платити високу ціну у вигляді десятків тисяч надлишкових смертей на рік в 

умовах пандемії COVID-19 в Україні за такий суспільно небезпечний різновид 

соціального невігластва як антивакцинаторство, на наш погляд, є не тільки не 

припустимо, а й аморально. Необхідно, щоб за численні «здобутки» антивакційного 

руху відповідали не лише його жертви, а насамперед ті особи, які поширюють 

різноманітні безглузді відомості серед населення, а також ті суб’єкти, котрі є 

«першоджерелами» брехливої антивакційної інформації. 

На роль ефективного правового інструментарію вивчення організаційно-

правових питань ативакцинаторства, на наш погляд, найбільш підходять норми 

адміністративного права (так зване медичне право, це скоріш медичне законодавство, 

значний масив якого складається з адміністративно-правових норм), бо саме за 

допомогою останніх формується основний понятійний апарат та зміст державно-владної 

політики у сфері, що розглядається. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Для обрання 

правильного напряму подальшого вивчення та зміцнення наукового обґрунтування 

розв’язання порушеного питання слід широко використовувати вагомі наукові здобутки, що 

насамперед зосереджені у працях таких визнаних представників адміністративно-правової 

науки, як В. Авер’янова, Ю. Битяка, І. Голосніченка, Р. Калюжного, В. Колпакова, 

Т. Коломоєць, А. Комзюка, В. Настюка, О. Харитонової та ін. 

Мета статті: враховуючи нагальність і маловивченість порушеної проблеми, 

розгляд загальних характеристик сутності, поняття та основних детермінантів 

антивакцинаторства в Україні 

Виклад основного матеріалу. Необхідного зазначити, що помітні та відносно 

непоодинокі прояви антивакцинаторстива на території теперішньої української держави 

пов’язані із серединою 1990-х років, і здебільшого стосуються достатньо довільного, що 

межує з демагогією, трактування конституційно закріплених окремих прав і свобод 

громадян України (свобода слова, висловлювання власної думки тощо). 

На початку 2000-х років серед немалої частки пострадянського українського 

населення набула свого поширення та популяризації різноманітна навколоокультна, 

конспірологічна інформація, що ставила під сумнів відчуття реальності та об’єктивності 

оточуючого світу, здобутки науки, зокрема її медичної складової. 

Занадто необачне розуміння права на свободу слова та розповсюдження 

відповідної сумнівної інформації, зіграло страшний жарт із значною частиною громадян 

на пострадянському просторі, до майже хронічної недовіри до влади, додався ще один 

різновид – недовіра до медицини, взагалі, й вакцинації, зокрема. Ще до виникнення  

COVID-19, у серпні 2019 року зазначалося, що 79 % людей у світі погоджуються з 

твердженням, що вакцини безпечні. В Україні цей показник був значно нижчий – лише 

29 %. Про це свідчать результати дослідження Wellcome Global Monitor. Опитування 

показало, що така недовіра характерна для пострадянських країн (зокрема, для Білорусі 

та Росії). 

Результати дослідження також свідчили, що у світі вакцини вважають 

ефективними 84 % людей, тоді як в Україні – 50 %. В опитуванні взяли участь понад 140 

тисяч людей з більш як 140 країн світу.  

В Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% 

вакцинації від поліомієліту, 69,3 % – від дифтерії та правця, 67 % – від гепатиту В (дані 

за 2018 рік).  

Недовіра українців до вакцинації – результат десятиліть дезінформації з боку 

представників антивакцинаторських рухів. Фейкові новини та антивакцинальна 

пропаганда разом із дефіцитом вакцин у минулі роки підірвали довіру до програм 

імунізації. Внаслідок цього з’явилась велика група людей, які з різних причин не 

https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018
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отримали необхідні щеплення, що створює високі ризики виникнення спалахів 

небезпечних інфекційних хвороб та є загрозою національній безпеці країни [1]. 

Вітчизняна криза недовіри до вакцинації була ускладнена ще у 2008 році, коли 

після щеплення проти кору у Краматорську помер старшокласник Антон Т., якого 

вакцинували закупленою МОЗ індійською вакциною. Тоді ще сто людей потрапили до 

лікарні, а президент В. Ющенко після цього випадку скасував обов'язкову вакцинацію. 

За словами керівника програм з комунікації та розвитку ЮНІСЕФ-Україна 

А. Суходольскої, у наведеному випадку щеплення хибно пов'язали зі смертю дитини, і 

хоча було доведено, що вакцина не була причиною трагедії, з того часу батьки ще 

більше стали не довіряти вакцинації, а лікарі почали відмовляти їх робити щеплення. 

На думку експертки ЮНІСЕФ К. Булавінової, в Україні незначний 

антивакцинальний рух. Проте основна проблема, за її словами, полягає в тому, що ця 

тема постійно політизується і часом навіть деякі науковці виступають проти вакцинації. 

Зокрема, через професорів і академіків, які, наприклад, протистоять МОЗ, доносяться 

міфи про щеплення [2]. 

Незважаючи на негативне ставлення до вакцинації значної частини українських 

громадян, вона залишається одним із найефективніших методів профілактики 

інфекційних та неінфекційних хвороб (особливо це стосується дітей дошкільного і 

шкільного віку). 

Існує перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря 

щеплень, про що ми можемо дізнатися зі статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» (далі – Закон). До обов’язкових відносять профілактичні щеплення 

проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору. 

З моменту прийняття Закону перелік обов’язкових щеплень розширився. Станом 

на кінець 2020 року Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (далі – календар 

щеплень), передбачав обов’язкову вакцинацію від 10-и хвороб. У 2022 році планується 

запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції. 

Вакцинація, передбачена календарем щеплень, проводиться безоплатно 

відповідно до частини другої статті 8 Закону. 

У ст. 15 Закону чітко визначено, що дітям, які не отримали профілактичних 

щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. 

Існує такий виняток: у разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з 

порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при 

благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони 

можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. 

Окрім того, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 

року № 595 затверджено Перелік медичних протипоказань та застережень до проведення 

профілактичних щеплень. 

Тому діти, які не отримали профілактичних щеплень не через медичні 

протипоказання, не мають права відвідувати дитячі колективи. 

Така відмова не порушує право на освіту. Законом України «Про освіту» 

передбачено, що ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на 

освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, 

громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору 

шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового 

стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. 

Однак законодавець надає змогу обирати і форму освіти, у тому числі 

дистанційну або сімейну (домашню), як зазначено у статті 9 Закону України «Про 

освіту». Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти 

несуть батьки. Також, якщо розглянути ситуацію з іншого боку, то всі інші здобувачі 

освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання. 

Зробивши щеплення своїй дитині, батьки захищають не лише її, але й осіб, що не 

можуть бути вакцинованими через медичні протипоказання. 

Існуюча судова практика з цього питання доволі однозначна, підтвердженням 

чого є рішення Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 682/1692/17 про 

законність недопуску до дитячих закладів без обов’язкових щеплень. Так, Верховний 

Суд у своєму рішенні зазначив, що вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти 

особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 4 

182 ISSN 2078-3566 

також здоров’я заінтересованих осіб, є виправданою. Тобто в цьому питанні превалює 

принцип важливості суспільних інтересів над особистими. 

Водночас Верховній Суд у постанові від 20 березня 2018 року у справі 

№ 337/3087/17 висловив аналогічну правову позицію і зазначив, зокрема, що завданням 

держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права 

дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей. 

Висновок Верховного Суду повністю узгоджується з позицією Європейського 

суду з прав людини. Право особи на відмову від лікування (вакцинації тощо) 

закінчується там, де починаються інтереси держави у захисті життя та здоров’я всього 

населення [3]. 

Проблема антивакцинаторства в Україні особливо виросла за останні 7-9 місяців, 

коли наші громадяни набули реальну можливість в умовах пандемії зробити щеплення 

від тяжкого захворювання – COVID-19. 

Про небезпечність цього захворювання свідчать численні факти. Зокрема, це 

стосується кількості так званих надлишкових смертей, які показують більш-менш 

об’єктивний стан речей, ніж офіційна державна статистика. Так, в Україні станом на 

кінець червня 2021 року офіційна статистика повідомляла про 52532 померлих від 

короновірусу, а кількість надлишкових смертей становила 102 тисячі, тому приблизно 

виходить, що на кожну враховану смерть від COVID-19 є ще одна – неврахована.  

Наведені цифри корелюються з результатами інших досліджень цього питання. 

Так,  за оцінкою групи моделювання НАН України, кількість померлих від COVID-19 

становить 90–110 тис. людей, а за моделюванням видання The Economist, ця кількість 

для нашої країни сягає приблизно 98 тис. людей.  

Співвідношення між реальними та офіційно зареєстрованими випадками смерті 

від COVID-19 насамперед свідчить про систему тестування та про роботу медичної 

системи загалом. Є приклади значно гіршого співвідношення: наприклад, реальна 

смертність у Росії від COVID-19 (де померло вже 570 тис. людей) вп'ятеро перевищує 

офіційну. Є країни, де співвідношення краще: у США або Бразилії цей показник 

дорівнює одиниці, тобто виявляють практично всіх померлих від коронавірусу. 

Черговим важким тестом для нашої медичної системи буде наступна хвиля, коли 

значно заразніший варіант «Дельта» витіснить поточний штам вірусу і кількість нових 

хворих почне зростати із ще більшою швидкістю, ніж було до цього [4]. 

Незважаючи на те що крива четвертої хвилі пандемії почала стрімко зростати у 

вересні-жовтні поточного року, питома вага громадян України, які не бажать 

вакцинуватися, залишається тривожно загрозливою і коливається у межах 40-45 %.  

Так, проведене Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні національне 

репрезентативне опитування, показало, що 42 % українців, які ще не вакцинувались, 

готові щепитись за певних умов. Страх перед  хворобою, досвід близьких, поради 

лікарів та міфи про щеплення – усе це може впливати на рішення людини вакцинуватись 

від COVID-19.  

Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти 

коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей.  

Це також було найбільшим мотивом і для тих, хто вже вакцинувався. Так 65 % 

вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14 % 

зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти. 

Нагадаємо, станом на 3 листопада, в Україні 10 682 752 людей вже отримали хоча б 

першу дозу, а 7 596 587 – дві. 

Серед основних причин небажання вакцинуватися –  недооцінка ризиків COVID-

19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде 

необхідність.  

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не 

довіряють вакцинам, вважаючи, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 

та не хочуть переживати реакцію на вакцини.  А майже чверть вважають, що мають 

медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоча насправді абсолютні 

протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть 

вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою 

хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі. 

Важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. З цього приводу 87 % 

щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, 

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7797#061
https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker
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хто ще не вакцинувались, 77 % дослухались би до поради лікаря вакцинуватись.  

Понад половина з тих, хто не хоче вакцинуватись, не довірилися б пораді лікаря з 

цього приводу, 48 % не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6 % – лікар не 

рекомендував щепитись [5].  

Антивакцинатори хибно вважають себе розумними та практичними, бо не вчаться 

на чужих помилках і не беруть до уваги досвід іноземних країн, жителів яких, 

враховуючи їхній рівень життя, навряд чи можна вважати наївними та легковажними 

людьми. Зокрема, на 8 листопада 2021 р. лідерами з вакцинації (2 щеплення) від 

коронавірусу є ОАЕ – 87 %, Португалія – 87 %, Китай – 80 %, Іспанія та Чілі – по 79 %, 

Південна Корея – 77 %, Японія – 74 %, Італія – 72 %, Франція – 70 %. Також позначку 

60 % здолали: Велика Британія – 67 %, Німеччина – 66 %, Ізраїль – 61 %, наближуються 

до неї США з 57 %. Натомість в Україні повністю вакциновано 19 %, Білорусі 21 %, 

Болгарії – 22 %, у Росії та Румунії по 34 %, Польщі – 53 % [6]. 

Навіть за результатами поверхового аналізу видно, що переважна більшість 

економічно розвинутих країн не має значних проблем з вакцинацією. Найгірше справи з 

відповідним щепленням спостерігаються у трьох пострадянських країнах – Україні, 

Білорусі та Росії. Також не набагато краще справи йдуть постсоціалістичних Болгарії та 

Румунії. Також ще одним із об’єднувальних факторів є те, що преважна більшість 

населення цих 5-и країн належить до православних конфесій християнства.  

Антивакцинаторство в Україні не мало б такого поширення без наявності 

відповідних сприятливих умов (детермінантів), серед яких основними є: тривалий 

перехідний міжформаційний період, що невиправдано затягнувся (радянські світоглядні 

пріоритети та цінності майже втрачені, система нових більш адаптованих до потреб 

сьогодення життєвих принципів в українському суспільстві поки що не сформована); 

продовження перебування українського суспільства і держави у перманентному стані 

системних криз, зокрема й криз у системах охорони здоров’я, науки, освіти; значний 

рівень недовіри та безвідповідальності серед громадян країни; часте домінування у 

нормах права не суспільного, а завуальованого під нього приватного інтересу; 

неефективність державного апарату, поширення корупції та казнокрадства серед значної 

частини його представників; низький рівень як загальної, так і правової культури і 

свідомості населення; загрозливі масштаби поширення правового нігілізму серед 

українського населення; зосередження популярних і рейтингових каналів ТБ, інтернет 

сайтів в олігархічній власності; низький розвиток структур місцевого самоврядування та 

інститутів громадянського суспільства; нереформованість, різнопідпорядкованість 

православних конфесій, що сприяє виникненню конфліктів між ними; продовження 

пандемії COVID-19 як у світі, так й в Україні; відсутність системної, послідовної та 

наступальної державної  політики щодо проведення вакцинації населення; негативний 

вплив російської пропаганди на значну частину населення нашої держави (зокрема щодо 

формування антивакцинаторських поглядів). 

Антивакцинаторство як будь-яке соціально-значуще явище має власні ознаки, 

зокрема такі: суспільна небезпека; масовість; стійке несприйняття вакцинації; 

публічність; антинауковість; неперевіреність або явна неправдивість інформації; тяжкі 

безповоротні наслідки для життя і здоров’я громадян; загроза національному здоров’ю 

та національній безпеці.  

Використовуючи наведені ознаки, під антивакцинаторством пропонується 

розуміти суспільно-небезпечне явище, послідовники якого, використовуючи 

неперевірену або явно неправдиву інформацію антинаукового змісту, публічно (за 

допомогою засобів масової інформації або без них)  формують серед значної частини 

громадян стійке несприйняття вакцинації (щеплень, імунізації), що може призвести до 

тяжких незворотних  наслідків для здоров’я і життя громадян та становить реальну 

загрозу національному здоров’ю та національній безпеці держави. 

Щоб ще раз переконатися у небезпеці антивакцинаторства, можна ознайомитись з 

офіційними відомостями про досягнення вакцинації у світі, що надані Центром 

громадського здоров’я МОЗ України. Так, щороку завдяки щепленням у світі вдається 

зберегти 2,5 млн дитячих життів. Ось кілька фактів про досягнення вакцинації: завдяки 

вакцинації людство перемогло натуральну віспу; захворюваність на поліомієліт 

знизилася на 99%, ще трохи й людство назавжди знищить цю страшну хворобу; знизився 

рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, захворюваність 

менінгітами, на рак печінки; глобальна смертність від кору знизилася на 75%; також 
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більш ніж у 13 разів знизилася щорічна смертність від правця новонароджених [7].  

Висновки. На підставі викладеного слід констатувати, що розгляд загальних 

характеристик сутності, поняття та основних детермінантів  антивакцинаторства в 

України може сприяти: його нормативно-правовому закріпленню в Законі України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року або в окремому 

законодавчому акті, присвяченому цій проблемі; формуванню більш результативної та 

дієвої державної політики у сфері вакцинації населення; посиленню ефективності 

адміністративно-правової протидії антивакцинаторству в Україні.  
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ABSTRACT 

Yevhen Kurinny. Essence, concepts and main determinants of anti-vaccination in Ukraine. 
The article deals with a topical issue – the general characteristics of the essence, concepts and main 

determinants of anti-vaccination in Ukraine. 

In particular, it has been emphasized that ensuring the proper level of health of the nation is one 

of the most important social needs facing society and the state of any country in the world, which 

considers itself an integral part of global civilization. 

In today's world, vaccination plays a key role in the prevention and spread of dangerous diseases 

and epidemics across countries, continents and the world at large. With its help it is possible to minimize 

the incidence of once incurable human diseases or eliminate them altogether – thus preventing hundreds 

of thousands of fatalities among the world’s population each year. 

It has been noted that at the end of the 20th century the anti-vaccination movement began to 

spread in the world – a relatively mass social phenomenon based on various conspiracy theories of anti-

scientific and anti-social orientation. 

It is noteworthy that before the emergence of COVID-19, in August 2019, 79 % of people in the 

world agreed with the statement that vaccines are safe. In Ukraine, this figure was much lower – only  

29 %. In the world, 84 % of people considered vaccines effective, while in Ukraine – only 50 %. 
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The author has emphasized that among the main determinants of the spread of anti-vaccination in 

our country are: the continued existence of Ukrainian society and the state in a permanent state of 

systemic crises, including crises in health care, science, education; significant level of distrust and 

irresponsibility among the country's citizens; frequent domination in the norms of law not of public, but 

of private interest veiled under it; inefficiency of the state apparatus, the spread of corruption and 

embezzlement among many of its representatives; low level of both general and legal culture and 

consciousness of the population; lack of systematic, consistent and aggressive state policy on vaccination 

of the population; the negative impact of Russian propaganda on a large part of the population of our 

state (in particular on the formation of anti-vaccination views). 

It has been proposed to understand anti-vaccination as a socially dangerous phenomenon, the 

followers of which, using unverified or obviously false information of anti-scientific content, publicly 

(with or without the media) form a strong rejection of vaccination (vaccinations, immunizations) among 

many citizens, which can lead to irreversible consequences for the health and lives of citizens and poses 

a real threat to national health and national security. 

The author has stated that consideration of the general characteristics of the essence, concept and main 

determinants of anti-vaccination in Ukraine can contribute to: its legal enshrinement in the Law of Ukraine 

«On Protection of Infectious Diseases» of April 6, 2000 or in a separate legislative act on this issue; formation 

of a more effective and efficient state policy in the field of vaccination of the population; strengthening the 

effectiveness of administrative and legal counteraction to anti-vaccination in Ukraine. 

Keywords: administrative and legal rules, vaccination, anti-vaccination, determinants, 

legislation, national health, national security. 
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ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ  

ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: СФЕРА ДІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

Досліджено особливості та сфера дії законодавства про адміністративне оскарження країн 

СНД, Грузії і Балтії для можливості подальшого використання цього правового досвіду в Україні. 

Зроблено висновок, що законодавство вищезгаданих держав розпочинає свій розвиток у напрямку 

уніфікації адміністративної процедури, в тому числі процедури розгляду адміністративної скарги. 

Кірм того, різні закони по-різному тлумачать питання врегулювання предмета оскарження. Інколи 

це стосується лише права осіб, інколи ще й законні свободи та інтереси. Водночас законодавчі 

акти, які були ухваленими на пострадянському просторі, визначають, що права на адміністративне 

оскарження виникають тільки у особи, законні інтереси та права якої було порушено. Не 

визначається й інститут скарги у публічному інтересі. 

Ключові слова: адміністративне оскарження, суб'єкти владних повноважень, орган 

публічної влади, зарубіжний досвід, напрямки удосконалення законодавства. 

 

Постановка проблеми. Одним із найактуальніших питань сьогодення є проблема 
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